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ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΑΙ
ΛΘ Ε Β Ο Υ Λ Η , κάθε νέα Κυβέρνησις, κάθε 

$ΐΒΐ**νέος 'Υπουργός τής Παιδείας, σεβόμενος 
κάπως τόν εαυτόν του, ευθύς ώς λάβη τό 'Υ
πουργικόν χρίσμα καί δεχθή τά συγχαρητήρια 
τών συναδέλφων του, σκέπτεται μεταρρυθμίσεις 
εκπαιδευτικός καί μελετά νέους νόμους, νέα 
θεραπευτικά μέτρα διά τόν μεγάλον αυτόν άρ
ρωστον, τήν Ελληνικήν Παιδείαν.

Σπανίως έν τούτοις αί μελετώμεναι μεταρ
ρυθμίσεις μεταβάλλονται εις νόμους καί σπανι- 
ώτερα ακόμη, δταν μεταβληθοΰν, εφαρμόζον
ται. Συμβαίνει περίπου μέ τήν Ελληνικήν 
Παιδείαν δ,τι μέ δλους τούς αρρώστους .άπό 
χρόνια νοσήματα. Δέν θέλουν φάρμακα. Καί 
δταν ακόμη τούς' τά γράψη ό ιατρός καί τούς 
τά φέρουν άπό τό φαρμακείον οί ενδιαφερό
μενοι διά τήν υγείαν των, ευρίσκουν τρόπον 
νά τά πετάξουν κάπου, χωρίς καν νά τά δοκι
μάσουν.

Τό βέβαιον είναι δτι, δπως οί χρόνιοι άρ
ρωστοι δέν τρέφουν καμμίαν ύπόληψιν εις τούς 
ιατρούς,άπαράλλακτα καί ή Ελληνική Παιδεία 
φαίνεται νά δύσπιστή πρός τούς κατά καιρούς 
'Υπουργούς.Καί ενίοτε έχει δίκαιον.Διότιέκτός 
δύω τριών εξαιρέσεων, άφότου υπάρχει Ελλη
νικόν Βασίλειον, 'Υπουργοί τής Παιδείας διο
ρίζονται οί δλιγώτερον κατάλληλοι διά τό με
γάλο αύτό άξίωμα, οί ντιλετάντες 'Υπουργοί, 
πού ήμπορούν μέν νά θέτουν μίαν υπογραφήν

κάτω άπό ένα διάταγμα, χωρίς όμως νά είξεύ- 
ρουν καν περί τίνος πρόκειται. Έν τούτοις 
δλοι θά μεταρρυθμίσουν, δλοι φλέγονται άπό 
τήν φιλοδοξίαν νά είποΰν δτι κάτι έκαμαν, 
ή δτι κάτι θά κάμουν.

Κατά τά τελευταία τρία έτη αί μελετηθεΐσαι 
μεταρρυθμίσεις ήσαν ριζικώτεραι. Ό κ. Στάης, 
ένας άπό τούς ολίγους πού εννοούν τί θά εϊπή 
Παιδεία, είχεν υποβάλλει ριζικάς μεταρρυθμί
σεις εις-δλους τούς εκπαιδευτικούς κλάδους. 
Άλλ ’ ή Παιδεία διά τών άντιπροσώπων της 
είχεν επαναστατήσει. Δέν τής ήρεσαν α ί μεταρ
ρυθμίσεις, δέν ήσαν σοφαί άρκετά, άλλ’ ού'τε 
έσυμβιβάζοντο μέ τάς βλέψεις τών μέν, τάς 
συνήθειας τών δέ, τά συμφέροντα τών τρίτων.

Ή Κυβέρνησις έπεσεν έν τφ μεταξύ καί ή 
Παιδεία έμεινεν άνενόχλητος. Τώρα μέ τήν 
Νέαν Κυβέρνησιν τής πολιτικής άνορθώσεως, 
ό υπουργός τής Παιδείας καί αυτός άπό τούς 
ολίγους πού ξέρουν τί θέλουν, μελετημένος 
καί έτοιμος υπέβαλε νέους νόμους, άρχίζων 
άπό τήν κατωτάτην παιδείαν καί τελειιονων 
μέ τό Ιΐανεπιστήμιον.

Ή Παιδεία καί πάλιν μέ μίαν τάξιν άντι- 
προσώπων της επαναστατεί. Δέν θέλει αύτό, 
δέν εγκρίνει εκείνο, δέν επιτρέπει τό άλλο. Καί 
ναι μέν α ί γνώμαι είναι μοιρασμένοι καί υπάρ
χουν οί έπιδοκιμάζοντες, δπως υπάρχουν καί 
οί άποδοκιμάζοντες. Ό κ. Μιστριώτης,αίφνης, 
ευρίσκει δτι άφοΰ ένισχύεται ή μελέτη τής εθνι
κής μας γλώσσης τά νο μ ο σχέδια είναι καλά,



Διά μίαν στιγμήν έπίστκυα ότι δ κ. Μιστριού- 
της έ'γεινε δημοτικιστής. Τον είχα άλλως ακού
σει εΤς τήν διάλεξιν περί ’Άννης τής Κομνη- 
νής εις τήν αΐθουταν τής ’Αρχαιολογικής Ε 
ταιρείας νά λέγη μεγαλοφώνως, δτι «θά  είνα ι 
ατήν Πόλι τήν Μεγάλη Λ αμηρή» . Έρώ- 
τησα κάποιον δημοτικιστήν εάν υπάρχη καί μι
κρή Λαμπρή καί μου είπεν δχι. Φαν- 
τασθήτε εγώ ή βέβηλος τής καθαρευούσης νά 
τρέχω εις άλλους διά νά μού εξηγούν τά 
δημοτικά του κ. Μιστριώτη.

Δεν εξεπλάγην λοιπόν διά τον ενθουσιασμόν 
του περί ένισχυσεως τ-ης ’Εθνικής μας γλιοσ- 
σης, δταν έδιάβασα παρά κάτω καί εννόησα δτι 
ό κ. Μιστριώτης όμιλεϊ μεν μαλλιαρότατα, α
γωνίζεται όμως πάντοτε υπέρ τής γλώσσης τού 
Ξενοφώντος...

Οί σχολάρχαι καί οΐ Ελληνοδιδάσκαλοι κα
θώς καί οί του Γυμνασίου επαναστατούν κατά 
του ’Εποπτικού Συμβουλίου. ’Άλλοι άποστρέ- 
φονται τον τύπον του ήμιγυμνασίου καί άλ
λοι επικρίνουν τήν διαίρεσιν τούτων εις κλασ
σικά καί πρακτικά.

Ά λ λ ’ οί άπειλητικώτεροι, εκείνοι που έξη— 
γέρθησαν μέ διαθέσεις αίματοκυλισμοϋ είναι 
οί θεολόγοι. Είναι περίεργον πώς οί νέοι αυ
τοί, οί οποίοι, υποτίθεται, δτι μορφώνονται 
εν πνεύματι αγάπης καί δμονοίας καί άμνησι- 
κακίας, κατά τό υπόδειγμα του Χριστού, εις 
τήν υπηρεσίαν τού οποίου αφιερώνονται, εί
ναι τόσον πολεμικοί καί τόσον πάντοτε ανυ
πότακτοι.

Εις τά Πανεπιστημιακά, διότι τό Εύαγγέ- 
λιον είχε μεταφρασθή,αιματοκύλισαν άντιευαγ- 
γελικώτατα τήν Ελλάδα. Τώρα πάλιν εύρέθη 
ένας υπουργός νά μεταρρύθμιση τό τόσον ελατ
τωματικόν σύστημα τής Ελληνικής ΙΙαιδείας, 
καί επειδή δ ι ’ ένα ή δ ι ’ άλλον λόγον αί με
ταρρυθμίσεις δεν τούς αρέσουν, απειλούν καί 
πάλιν τά ίδια, ζητούντες τήν κεφαλήν τού 
υπουργού επί πίνακι.

Εις δλην αυτήν τήν ανεμοζάλην, αί γυναί
κες δεν άκούσθησαν ακόμη. "Ισως διότι δεν 
έχουν ίδικούς των διδασκαλικούς συλλόγους, 
ίσως καί διότι επί τού παρόντος, αν δχι άλλο, 
τουλάχιστον υπάρχει ένας νόμος προστατευτι
κός διά τάς δυστυχείς διδασκαλίσσας, αί όποΐαι 
άφιναν συντάξεις χωρίς νά περνούν ποτέ σύν
ταξιν, εκτός εάν έμεναν άνύπανδροι. Τώρα δ 
κ. I Ιαναγιωτόπουλος δικαιότατα επιστρέφει εις 
τήν αποχωρούσαν μετά δεκαετίαν τάς καταθέ
σεις της τής συντάξεως.

’Αλλά μόνοι’ αυτό άρά γε διά τήν γυναι- 
κείαν έκπαίδευσιν ; Καί τίποτε άλλο ; Είναι

τόσον εις τήν εντέλειαν δλα, τόσον τέλεια τά 
προγράμματα,τόσον άψογος ή έπιθεώρησις των 
σχολείων των θηλέων, τόσον ανάλογος ή έκ- 
παίδευσίς των μέ τον προορισμόν των. Καί 
αφού θά υπάρχουν γυμνάσια κλασικά καί πρα
κτικά διά τά αγόρια, διατί δχι καί διδασκα
λεία, αλλά καί πρακτικά σχολεία διά τά κορί
τσια; Διατί δχι μέση παίδευσις καί δ ι ’ αυτά ; 
Διατί δχι αγροτικά σχολεία, ή τουλάχιστον μι
κτά, διά τά χωριά ;

ΙΙαρά ή χωρική νά άρχίζη μανθάνουσα, 
γράμματα μέ τά ϊα  πού δέν ξέρει τί θάείπούν 
δέν είναι προτιμότεροι' νά μάθη νά καλλιεργή 
τά ΐα  καί τά ρόδα καί νά κατασκευάζη ροδό- 
λαδον, δπως κάμνουν α ί Βουλγαρίδες πού 
κερδίζουν εκατομμύρια μέ τήν βιομηχανίαν 
αυτήν. Καί παρά νά άγοράζωμεν τά αυγά, 
πού μας στέλλουν αί πτηνοτρόφοι απόγονοι 
τού Κρούμου δέκα πέντε λεπτά τό ένα, δέν 
είναι προτιμότεροι' νά μάθωμεν καί ημείς τήν 
χωρικήν μας νά άγαπήση τήν γήν της καί νά 
άντλή τήν δύναμιν τής ζωής της καί τής 
ζωής τής φυλής της από αυτήν;

Διά τοιαύτας μεταρρυθμίσεις, κύριε Υ 
πουργέ, δέν θά απαντούσατε καμμίαν άντίδρα- 
σιν καί θά ήσαν ίσως α ί θετικώτεραι καί α ί 
εύεργετικιότεραι. Οί θεολόγοι, οί οποίοι δέν 
καταδέχονται νά έρχωνται εις συνάφειαν μέ 
τήν γήν, διότι έχουν ά'λλας φιλοδοξίας καί 
άλλα συμφέροντα θά σάς άφιναν ήσυχον. Οί 
καθηγηταί καί οί Ελληνοδιδάσκαλοι επίσης. 
Καί ή πατρίς σας θά σάς ύψωνε ανδριάντα 
τιμής διότι θά έφωτίζατε πρωτίστως τούς τυ
φλούς πληθυσμούς της καί θά υψώνατε τήν 
λατρείαν τής γής της εις τήν ώραίαν θρησκείαν 
τής μεγάλης καί γονίμου θεάς Δήμητρας.

Κ. ΠΑΡΡΕΝ

ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ
Σου ξέσχιζαν τά χιονισμένα στήθη 
Εκείνοι που απ’ γά σπλάγχνα σου τα θεία 
Του Όλυμπου έιρανεροίνανε τά βύθη,
Μ’ αγάλματα θεών, μ ’ ηρώων μνημεία
Κλάψε τώρα που ή μοίρα σ’ έχει φέρει 
’Στών αναξίων τά πόδια προσχυνήτρα,
Τώρα ασχήμιας σπαράζει σέ τό χέρι,
Τής ώμορφιας πανένδοξη γεννήτρα.
Κλάψε, καί σ’ οσους νοσταλγούνε ακόμα 
Τό ιδανικό μιας ώμορφιας που εσβύστη,
Πές τους μ ’ υπερηφάνεια;—Ώ διαλεχτοί μου!
Ίδέτε εκεί στ’ αθάνατο τό χώμα
Τον θείο ναό που άπ’ τον ’Ικτίνο έκτίστη,
Ό Παρθενώνας είνε, τό παιδί μου! —

*ν ( ’Από τούς στίχους του κ. Γ. Λαμπελέτ)
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ε ! Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Λ

ΝΟΤΗΣ ΓΙΑΚΟΣ « ΚΟΥΤΣΟΣ
Ό  Νότης ήτο ό μόνος υιός τής χήρας του 

καπετάν Γιάκου,ναυτικός καθώς ο πατέρας του, 
τρελλός διά τήν θάλασσαν, δελφίνι καί δχι 
άνθρωπος, προς απελπισίαν τής μητρδς του. 
Είχεν ίδή ή κακότυχος τον καπετάν Γιάκο νά 
έπιστρέφγ εις τάς Σπέτσας χωρίς τό δεξιό 
πόδι· αλλά μήπως καί ό πάππος του Νο'τη 
δεν είχε πάθει τό αυτό καί το παρωνύμιον 
Κουτσός δέν είχε κάμει νά λησμονηθή τό οι
κογενειακόν έ'νομα; Καί έλεγαν τό ί'διο καί 
διά τόν προπάππον. « Άφου τους ήτο λοιπόν 
γραφτό νά χάνουν νά ποδάρια τους, τ ί τήν 
ήθελαν τή θάλασσα· μήπως είχαν ανάγκην 
από χρήματα; ’Αλλά που! Άρβανίτικα κεφά
λ ια !«  Αυτά έ'λεγεν ή κυρά Γιάκενα· διά τους 
αδιάφορους τό πράγμα ήτο καί ολίγον άστείον.

Οί δεξιοί πο'δες των Γιάκων είχον άπολε- 
σθή εις δύο λυσσώδεις έκ του συστάδην συμ- 
πλοκάς,ές εκείνων τάς οποίας ήγάπα τόσον τό 
ίστιοφόρον ναυτικόν καί τάς ώνόμαζε τράκους. 
Ό γέρων Γιάκος είχεν υπηρετήσει επ ί μακρόν 
ως αξιωματικός επ ί τής « ΆΟηνάς του Βορρά», 
τής ναυαρχίδος του Λάμπρου Κατσώνη, διά 
ν ’ άφήση τέλος τό πόδι του μεταξύ Καφηρέως 
καί ’Άνδρου, κατά τήν περιλάλητον εκείνην 
διπλήν μάχην, κατά τήν οποίαν Γενίτσαροι 
καί "Ελληνες διά νά μή χάνωνται εις τόν αέρα 
τά  βλήματά τω ν, έταπείνουν μέχρις εδάφους 
τά  τρομπόνια, συντοίβοντες περισσοτέρας κνή- 
μας παρά θερίζοντες κεφαλάς. Ό  υιός, δηλαδή 
ό πατήρ του Νότη, δέν είχε τήν ευκαιρίαν 
τοιαύτης δόξης. Δεν συνεκρούσθη ή πρός αθλί
ους πειρατάς. Έ παναπλέω ν, αρκετά έ'τη πρό 
τής Έ παναστάσεως, από τήν Ισπανίαν, ε ί
χεν ήδη διαπλεύσει·' τό στενόν τής Μ ελίτης, 
οτε ήννόησεν ότι παρακολουθεϊται από ύπο
πτον σκάφος, τό όποιον παρά τό ειρηνικόν εσω
τερικόν του ήτο κακόβούλον άλγερινόν σεβέκι. 
Τό έλληνικον σκάφος, θαυμάσιος δρομεύς, ήδύ- 
νατο ν ’ αποφυγή τήν μάχην καί τοΟτο προέ- 
κρινεν. Τηλεβόλου όμως βολή τό έκαμε ν ’ άλ- 
λάξη τάς ιδέας του’ άναρπάσασα τήν σημαίαν 
του κατέστησε τόν πλοίαρχόν του πελιδνόν έκ 
τής οργής. Άνεκώχευσεν άναμένον, ένω τά 
πυροβόλα του έπληοοϋντο μέχρι στομίου. Εις 
την κατάλληλον στιγμήν αναλαμβάνει τήν πο
ρείαν του, αναστρέφει, διέρχεται υπό τήν πρύ- 
μναν του θορυβηθέντος πειρατοϋ, οστις ένόμι- 
ξεν ότι βαίνει ήδη επ ί λείαν ασφαλή, καί φι
λοδωρεί αύτόν έξ άποστάτεως βολήε π ιττο -

Η ΓΑΛΑΚΤΟΠ Ω ΛΙΣ  
(ήμερολ. Σκάχου) (Εικών ΟΓβιιζβ)

λίου, άποτόμως άποκαλύψας άπροσδόκητον τη - 
λεβοστοιχίαν,διά συμπυροκροτήσεως, ήτις έσά- 
ρωσεν από άκρου εις άκρον τό κατάστρωμα 
αύτου. Επωφελούμενος τότε ό Γιάκος τής 
συγχύσεως του εχθρικού πληρώματος, ρίπτεται 
διά νέας διαδρομής επ ί του σεβεκίου καί έκτε- 
λ ε ΐ τήν είσπήδησιν μ ε τ ’ εύχερείας τήν οποίαν 
έπέτρεπε τό ύψηλότερον του σκάφους του.Τεσ
σαράκοντα παλαιοί ναΰται, άφου έξεκένωσαν 
τά  τρομπόνια των επ ί των Ά λγερ ίνων, επ ι
πίπτουν κ α τ ’ αυτών μέ τούς πελέκεις, μέ τά 
ναυμάχα δόρατα, μέ τάς μακράς αμφίστομους 
μαχαίρας.Τό κατάστρωμα καλύπτετα ι ύπό των 
πτωμάτων καί τό αίμα ρέει διά των υδρορ
ροών. Ούδείς διέφυγε τόν θάνατον. Δέν υπο
λε ίπ ετα ι πλέον εις τούς Έ λληνας ή ό διά τής 
από του σεβεκίου εις τό σκάφος των μεταφο
ράς έξελληνισμός παντός κινητού καί δύναμαι 
νά βεβαιώσω ότι διεξήχθη τό έ'ργον τοΟτο μ ε τ ’ 
ακρίβειας ταχύτητος καί δεξιότητος, τάς οποίας, 
θά έφθόνει, αν ήδύνατο νά Γδγι, τό άπνουν κα- 
τακείμενον πειρατικόν πλήρωμα. Καί είχον τί 
νά σκυλεύσουν οί ληστα ί δέν είχον χάσει τόν 
καιρόν των εις μάτην, περιτρέχοντες τάς θα- 
λάσσας. Ό  καπετάν Γιάκος έπανέπλεεν εις 
τόν λιμένα του δίς πλουσιώτερος, ένω τό σε
βέκι κατήρχετο βραδέως εις τάς αβύσσους. Ε ϊ-
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χον άναλάβει την περί τούτου φροντίδα τά  
κατάλληλα τρύπανα. Τό ελληνικόν πλοΐον εν 
τούτοι; δέν άφινε τό πεδίον της μάχης άνευ 
απωλειών. Είχεν άποβάλει επτά  άνδρας καί 
τόν δεξών πόδα του πλοιάρχου του. Δεκαπέντε 
άλλοι ναυται κατέκειντο τραυματίαι.

"Υπαγε τάρα, αν θέλγις, νά πει της τόν ναυ
τικόν ό’χλον ότι τά  δεξιά πόδια των καπετάν 
Κουτσών δεν ησαν άνωθεν προγεγραμμένα. 
Γενική απορία η το έν Σπέτσαις πώς ό Νότης 
είχεν άκου.η καί τούς δύο του πο'δας. Καί ε ί
χεν άριστον μάλιστα τόν δεξιόν πόδα ό Νότης. 
7Ητο παιδί ακόμη, όταν διά δύο Θαυμασίων 
λακτισμάτων του κατοεκύλισε εις την θάλασ
σαν δύο κακοήθεις συνομηλίκους του, έννοουν- 
τας νά διασκεδάζουν ταράττοντες διά λιθοβο- 
λημάτων την ησυχίαν του γέρο-Γαρμπ-η, του 
πιστού φρουροΰ του παρωνος τών Γιάκων,όστις 
είνεν άπολέσει έξ ολοκλήρου σχεδόν την φω
νήν του ύλακτών άπαύστως από της πρύμνης 
τό «φύλακες γρηγορεΐτε!» 7Λ, του τό έπλη- 
ρωσα /όμως ακριβά τοΰΝότη τό ακούσιον εκείνο 
λουτρόν διά το παληόσκυλον. « Ώς πότε Θά 
τόχεις ακόμα τό καταραμένο ποδάρι, που βα- 
ρας μωρέ!» Αύτη ητο πληρωμη, ης έγίνωσκον 
καλώς την αξίαν. Ό χ ι μίαν λοιπόν, όχι δύο, 
δέκα φοράς την έσφενδόνισαν κατά κεφαλής του 
δυστυχοϋς Νότη από την εγγύς όρμοΰσαν σα- 
κολεβαν εις την οποίαν κατέφυγον. ’Απτόητος 
αύτός ήθελε γελάσει αν μη έβλεπεν έρχομένην 
την μητέρα του ώμράν ώς φύλλον θνησκούσης
*\ ?  Γ ρ  \ Τ  "* 3 / Ο Ν/λεμονεας. Ια  ειχεν ακούσει- η καροια της 
έτινάχθη, έπτερύγισεν, ήπείλησε νά διάρρηξη 
τά  στέρνα της. ’Άναυδος, κλονιζομένη, έλα - 
βεν έκ της χειρος τόν Νότην της καί έφυγε νά 
μη άκούη.

Δέκα έ'τη είχον έκτοτε διαρρεύσει. Ό  Νότης 
άνδρωθείς, έχων πάντοτε τούς δύο πόδας του, 
είχεν άναλάβει ό ΐ'διος την κυβέρνησιν του πα
τρικού σκάφους, παρά τάς συμβουλάς, παρά 
τάς ικεσίας της μητρός του. Δεν ηρέσκετο νά 
είναι μόνον εφοπλιστής, κλεισμένος εις τάς 
Σπέτσας, ροφών μετά τών γερόντων προκρίτων 
τόν ναργιλέν του. Έπιβάς, διέπλευσε πολλά- 
κις την Μεσόγειον, άνηλθεν εις τόν Εύςεινον, 
έςέπλευσεν εις τόν Ωκεανόν, μόλις διεσώθη 
έκ φοβερού κλύδωνος έν τώ κόλπω της Β ι- 
σκαίας, διέφυγε δίς τούς Βαρβαρέσους πρό τών 
Βαλεαριδών, έπανηλθε πάντοτε έπί τών δύο 
ποδών του νά σφίγξη εις τάς άγκάλας του την 
μητέρα του. Αύτης ό πόθος ητο τόρα νά του 
ευρη μίαν καλήν νύμφην. Όσάκις όμως έθιγε 
τό ζητημα τοϋτο, όλοι από συμφώνου ηλλα- 
ζαν Θέμα ομιλίας. Τίς έκ τών προκρίτων άπε-

φάσιζε νά δώση την κόρην του εις τόν υποψή
φιον τούτον χωλόν. Ή  ωραία όμως Μπίλιω 
έτόλμησε νά ψιθυρίση μίαν ημέραν μεταξύ τών 
όδόντων της, πώς τ ί είχε νά κάνη, ένας κου
τσός δεν μπορούσε νά είναι λαμπρός άνδοας 
τάχατες; Μά έδεχθη καί εν γενναιον ράπισμα 
δι ’ αύτην της την πολυπραγμοσύνην. Ναί, τό 
ράπισμα βλέπεις ηθελεν έμποδίσει έν άνθος νά 
πέση την ιδίαν ημέραν έκ του παραθύρου της 
διά νά τό άρπάση, νά τό φιληση, έρωτόπλη- 
κτος νά τό κρύψη εις τό στήθος του ό εύ'μορφος 
καπετάνιος, «ό καπετάν Νότης τη ς» .

Ό έρως του όμως αύτός άφ ’ ενός, οί θρήνοι 
της μητέρας του ά φ ’ ετέρου παρ ’ ολίγον νά 
κάμουν τόν Νότην νά λησμονηση ότι ·ητο άνηρ, 
πρό παντός ότι ^το Έλλην.Εύρίσκοντο εις τό 
πρώτον έτος της Έ παναστάσεως. Οί Σπε- 
τσ ιώ τα ι άπεκλειον την Μονεμβασίαν καί ό Νό
της δεν μετείχε του αποκλεισμού- οί Σ πετσιώ- 
τα ι διεδρόμουν έναντι του Ναυπλίου καί ό 
Νότης έκάθευδεν εις τάς Σπέτσας- οί Σ πετσι- 
ώται έκυρίευον μίαν κορβέταν καί έν βοίκιον 
έν Μηλω καί ό Νότης δεν ητο έκεΐ. Δεν έκρε- 
ματο λοιπόν καλλίτερα! Σκυθρωπός, αμίλη
τος, με την κεφαλήν έντός τών δύο χειρών 
ηγρυπνει συλλογισμένος μίαν νύκτα. Έ ξα ί- 
φνης τρία έλαφρά κτυπηματαάκούονται εις την 
θυραν του. Ά νο ίγε ί'έπ ί του κατωφλιού ϊστατο 
η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα.

— Γιάκο, του λέγει, έλα μαζί μου.
Βαίνοντες διά τών σιγηλών οδών, έφθασαν 

εις τόν λιμένα. Κέλης άνέμενε, μέ πτερωμέ- 
νας κώπας. "Εξ ρωμαλέοι νεανίαι —  σκύμνοι 
λεόντων,— έκάθηντο έπί τών σελμάτων κρα
τούντες τά  έγχειρίδια τών κωπών ένώ ό έκ 
της νήσου πνέων λεπτός άπόγειος θωπευτικώς 
άνεσειε τάς μέχρις ώμων κατερχομένας ξαν- 
θοπλοκάμους χα ίτας τω ν, ώς νά διεβίβαζε 
πρός αυτούς τά  τελευτα ία  φιλήματα τοσοΰτον 
προσφιλών υπάρξεων, τάς οποίας δεν ηξευρον 
έάν θά έπανέβλεπον πλέον. Ό λέμβαρχος άνα- 
μενων έπί της ξηράς μέ τόν φανόν εις την 
χεΐρα προηγηθη του πλοιάρχου του Νότη. Ου- 
τοε, πριν κατέλθη εις τό έφόλκιον, κύψας έφί-X* V ' »
λησε δακρύων την χεΐρα της Μ πουμπουλίνας... 
Έ λύγισαν αί κώπαι υπό τούς νευρώδεις βρα
χίονας τών έρετών, καί ό έλαφρός κέλης έξε- 
τινάχθη ώς βέλος εις τ ’ ανοικτά, όπου έσά- 
λευεν υπερήφανος ό «Βριάρεως», τό θαυμάσιον 
τριϊστιον, όπεράπό της ένηλικιότητος τουΝότη 
είχεν αντικαταστήσει τόν γηραιόν πάρωνα τών 
Κουτσών. ’Ή στραπτεν έκ καθαριότητος τό 
σκάφος, είκοσιτέσσαρα δέ πυροβόλα έδείκνυον 
ά“ έιλητικά  τά  στόμια αυτών διά τών κανς-

- ί*

Λ *

νιοθυρίδων. Ό τα ν  έπάτησε τό κατάστρωμά 
του ’ό Νότης έγινε τόσος και άλλος τόσος. 
Έγύρισε τά  μάτια του μέ εύγνωμοσόνην πρός 
τό σπ ίτ ι της Μπουμπουλίνας, έπειτα  με κά
ποιαν τρυφεράν συγκίνησιν κατά την Νταπια 
όπου τό σπ ίτ ι της μάνας του καί τό σπ ίτ ι της 
Μ πίλιως καί διέταξε νά σαλπάρουν.

Ό σπετσιώτικος τ^όλος είχεν από της προ
τεραίας καταπλεύσει εις "Υδραν,σημεϊον συγ
κεντρώσει»; διά την προσεχή έκστρατείαν.Τήν 
έπαύριον τό πρωί ό καπετάν Κουτσός συνηντα 
ολόκληρον τόν ελληνικόν στόλον έξελλισσόμενον 
διά νάΈλεύστ) πρός τόν άργολικόν κόλπον καί 
παρευθύς έζητει θέσιν εις την παράταξιν. Ό 
αρχηγός τοΰ έσημανεν, εύκρινώς παραγγέλλων 
αυτόν νά προηγηθγ της φάλαγγος. Όποια 
απροσδόκητος τιμη δ ι ’ ένα στρατιώτην της 
ένδεκάτης ώρας! Περιχαρής βαδίζων έπ ί του 
έπιστέγου διέταξε τόν πρός έκτέλεσιν τών πα- 
ραγγελθέντων κατάλληλον χειρισμόν. Κατόπιν 
διπλής διαδρομής είσηλθεν εύστόχως εις την 
βραδυπορουσαν παράταξιν, καθ ’ ην δέ σ τ ιγ 
μήν κατελάμβανε την θέσιν του τεως προ^τό- 
πλου, έχαιρετίσθη ύ π ’ αύτοϋ δ ι ’ όμοθύμου ζη
τωκραυγής: «πάντα  πρίμα ! ζητω  του κα
πετάν Γιάκου», εις την οποίαν ό κυβερνήτης 
του «Βριάοεω» άπηντησε διά του τηλεβόα: 
«ζητω  ή π ίστις καί η πατρίς !»  Ή  υπέροχη 
του νεαρού πλοιάρχου άνωμολογεΐτο έν τώ 
στόλω άνεπιφυλάκτως. Ό  Νότης Γιάκος η 
Κουτσός δέν είχεν ακόμη τότε ύπερβγ τό εί- 
'Λθ<ττον τ:έ[Λ77τον ετος τνίς ν)λι%ί%ς του.

Τό μέτριον, αλλά σύμμετρον καί κομψόν 
ανάστημά του, ό λεπτότατος, μέλας μύσταξ 
ό μόλις σκιάζων τό άνω χείλος, τα αδρα τών 
παρειών του χρώματα, τά  όποια θά έζηλευον 
και χ ΐ άνθηρόταται των Σττεττων ζ,οραι, Υ) α- 
βοά του τροτώττου χ χ ι των ψειρών ικυτου εττι- 
δερμίς, μία σιγανή καί θωπευτική φωνη, δέν 
προέδιδον πολύ τόν ύποκρυπτόμενον θαλάσσιον 
λύκον. Διά τόν ησκημένον όμως οφθαλμόν ό 
ισχυρός αύτοϋ τράχηλος, τό εύρύ αύτοϋ στέρνον 
καί τό τοσαύτην άπόφασιν ένδεικνύον ηρεμον 
βλέμμα του θά ηρκουν νά φανερώσουν τόν άν- 
θοωπον της ζύμης τοΰ Κατσώνη καί τοϋ Μη- 
τρο,μάρα.

Εις τάς Σπέτσας η Μπουμπουλίνα ηθέλησε 
νά παρηγορησν) την χήραν. Οί άκατάπαυστοι 
όμως θρήνοι της την έζηψαν : «Σ ώπα μωρη 
γ ια τ ί σέ κόβω ! Παιδιά κάθεσαι καί μοΰ κλαΐς, 
άφοϋ χάνεται η Πατρίδα !»  Και άποτομως ε- 
γερθεΐσα άπεμακρύνθη ταχεία  ή ηρωΐς, δια να 
κρύψν) δύο δάκρυα άτινα άνέβλυσαν καί εις αύ
της τούς οφθαλμούς εις τόν αναλογισμόν οτι

όλοι οί ίδικοί της, ό αγαπητός της Γιάνουζας, 
εύρίσκοντο πιθανώς εκείνην την ώραν εις τό πΰρ.

Τά πρώτα έτη της Έ παναστάσεως διέρρευ- 
σαν έν μέσω άδιακόπων τοϋ ναυτικοΰ θριάμ
βων. Ό  Νότης κατέπλευσε δίς κατά το διά
στημα τοϋτο εις Σπέτσας, πάντοτε δ ’ έβαινεν 
έπ ί τών δύο αύτοϋ ποδών, άποτεύ.ών σχεδόν 
είδος κοινοϋ σκανδάλου. Τοϋτο ένέπνευσεν εις 
την Μ πίλιω την παοάτολμον άπόφασιν νά ει'πγι: 
«τέλος πάντων νά ποΰ ό καπετάν Κουτσός δέν 
έχασε τό πόδι του». Της άπηντησαν όμως ότι 
ό πόλεμος δέν είχε τελειώσει ακόμη. Καί όν- 
τοκ Φοβεοά γεγονότα παρεσκευάζοντο Τό α ί- 
γυπτιακον ναυτικόν εισηρχετο μετ ολίγον εις 
τόν αγώνα. Δειναί συγκρούσεις έπηκολουθησαν. 
Ό Ίμβραημ ηννόει αντί πάσης θυσίας νά ρίψνι 
τά  τάγματά του έπ ί τών ελληνικών ακτών. 
Διά τό ναυτικόν δέν */)το πλέον δυνατόν νά ύ- 
πάρξγι ούδέ μία στιγμή άναπαύσεως. Έ φθεί- 
ρετο δέ και ηλαττοΰτο τοϋτο καθ ’ έκάστην 
χωρίς νά υπάρχουν πλέον καί τά  μεσα της 
συμπληρώσεως τών κενών. Οί θησαυροί τών 
προκρίτων είχον έξαντληθγ. Ό  «Βριάρεως» 
έσπευδεν όπου οί μέγιστοι ηπειλοΰντο τών κιν
δύνων- μεταξύ δέ δύο ναυμαχιών πάντοτε 
έδιδε αφορμήν νά γ ίνετα ι λόγος περι τών πρω- 
τοοανοΰς τόλμης καταδρομών αύτοϋ. Δέν -/ίτο 
όμως πλέον τό λαμποκοποΰν έκεΐνο σκάφος. 
Ή  μανία τών στοιχείων καί τό πΰρ τών μα
χών είχον αλλοιώσει πάντα  τά  σκευή τοϋ πλοίου» 
καί αμαυρώσει τά  χρυσκ ποικίλματα της ύψη- 
λνίς του πρύμνης- τά  βλήματα τοΰ πολεμίου 
είχον πολλαχοΰ διατρυπήσει την επιδερμίδα 
του, άποκόψέι καί αύτό τό άκρόπρωρον καί είχε 
καταπέσει η φιγοΰρα, ό κατάχρυσος γίγας μέ 
τούς μυώδεις βραχίονας όστις είχε στοιχίσει 
εις τόν Νότην εκατόν ισπανικά τάλληρα. Αί 
πρόχειροι καί έν μέσω πελάγει έπισκευαί είχον 
συντείνει εις τό νά παραμορφώσουν έτ ι μάλλον 
τό ιοραΐον σκάφος. Πρός σπουδαίας άλλως επ ι- 
σκευάς δέν έξηρκει πλέον τό ταμεΐον της οικο
γένειας Κουτσοΰ. Εις την εν Σπετσαις πατρι
κήν οικίαν τό χρηματοκιβώτιον είχε μείνει έν- 
τελώς κενόν, είχε δέ μεταβληθη εις νόμισμα 
καί τό τελευταΐον της μητρος τοϋ πλοίαρχου 
μας κόσμημα, τά  βραχιόλια, τά  σκουλαρίκια 
«η διαμαντένια καρφίτσα ποϋ της είχε χαρίσει 
ό πατέρας», όπως τραφγ τό πυκνόν τοϋ «Βρι- 
άρεω» πλήρωμα, όπως άγορασθοϋν σφαΐραι καί 
πυρΐτις. Εις την δυστυχή γυναίκα όέν είχεν 
άπομείνει η τό γυμνωθέν εύρύ μέγαρόν της, έλ- 
λείψει έννοεΐται άγοραστοΰ, έντός τοϋ όποιου 
κατηφης περιεπλανάτο. Χωρίς πλέον ψυχ^οκό- 
ραις, από πολλοΰ άποκλειστικώς φυτοφαγοΰσα
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ούχί βεβαίως εκ φιλοσοφικών αρχών, μη ¿έ
λουσα δ ’ έξ υπερηφάνειας εις ούδένα νά όυ.ο- 
λογήστ) τάς στερήσεις αύτης, κατέπεσε τέλος 
βαρέως ασθενής κα ί <̂εν θά έσώζετο άνευ της 
άφοσιωσεως τής Μ πίλιως. Ή  τελευτα ία  αύτη 
άπολέσασα τον πατέρα της, φονευθέντα ένώ- 
πιον τής Σάμου, χάσασα τήν μ.ητερα της έκ 
της λύπης καταβληθεΐσαν, — ερισυνάξασα όσα 
τή ύπελείποντο συγκατωκησε μ.ετά της μ.ητρός 
τοϋ Νότη. Ό τα ν  αυτή άνέρρωσεν, ό γάικος 
άπεφασίσθη νά μή άναβληθγ έπί πλέον. Ή 
αλήθεια είναι δτι από μηνών ούδέν των πλοίων 
του στόλου είχε καταπλεύσει εις Σπέτσας. Αί 
συμπλοκαί πυκ/αί έξηκολούθουν. Δέν είχαν 
πλέον τόρα νά —αλαίουν μ,όνον μέ τον Τοπάλ- 
—ασσαν καί είχαν απέναντι τους αξιωματικούς 
καθώς τόν Ίσμ.αήλ Γιβραλτάρ καί τόν σκυλό- 
φραγκον τον Λ ετελ ιέ . Εις μ,ίαν αυτών τών 
συμ.πλοκών ό «Βριάρεως» διετάχθη νά προά
σπιση τά  πυρπολικά επιπλέοντα κατά του πό
λε μ.ίου. Προηγηθείς αυτών ¡κετά της συνήθους 
αύτοϋ όρμ.ής, ύπερέβη ταχέως, έπωφελούμ.ενος 
τοΟ ανέμου, τήν εχθρικήν γραμμήν και κατα- 
θοουβήσας αύτήν διά τών πυροβολισμών του 
έδωκε καιρόν εις ¡κέγα πυρπολικόν νά έπιπέση 
εναντίον τυνησιακής κορβέτας. Αί φλόγες έξή- 
φθησαν ταχέως ¡κέχρι τρίτου ούρανοΰ, ενώ ό 
«Βριάρεως« παρατόλμ.ως άνακωχεύσας, παρε- 
λάμβανε τό φευγον πλήριομ,α του πυρπολικού. 
Οί γε/ναΐοι έν τούτοις Τουνεζΐνοι κατορθοϋν 
ν ’ άποκόψουν τάς άρπάγας του πυρπολικού, καί 
ό άνεμ.ος τό έξωθεϊ πυριφλεγές κατά του «Βρι- 
άρεω», δστις ματαίως τό σφαιροβολεϊ επί τή 
έλπίδ ι νά το καταβύθιση πριν τόν φθάστι. Μ ετ’ 
ολίγον ομ.ως γ ιγα ντ ια ία  πυρίνη αγκάλη τόν πε
ριβάλλει. Τά άρμενα αύτοϋ καταφλέγοντα ι- οί 
δέ σφαιροβόλοι σίφωνες έξεμοΰν επί του κατα- 
στρώμ-ατος · αύτοϋ φλέγουσας σφαιροειδείς ές 
εμπρηστικών υλών μ,άζας, α ίτινες εδώ καί εκεί 
κυλιόμεναι ενσπείρουν πανταχου την φρίκην 
καί τον ό'λεθρον. Ευτυχώς ολόκληρος ό ελλη
νικός στόλος είχε πλησιάσει, οί δέ Τούρκοι 
έ'φευγον. Ιίληθύς έφολκίων ριφθέντα εις την 
θάλασσαν κατώρθωσαν ν ’ απαλλάξουν τόν 
«Βριάρεω» της καταστρεπτικής περιπτύξεως 
του πυρπολικού. Ή  πυρκαιά όμως είχεν ή'δη 
έξάφθγ έ π ’ αύτοϋ καί έχρειάσθη ό υπεράνθρω
πος όντως άγων του πληρώματος. Άλ7. ’ δταν 
έγένετο τοϋτο, πρόχειρος έςέτασις του σκάφους 
έ'πεισε τόν Νότην δτι δέν ηδύνατο πλέον νά 
μετάσχγι τής παρατάξεως. Μ ετ’ ολίγον διε— 
τάσσετο νά παραδώσγ τό άχρηστον σκάφος εις 
τούς πυρπολητάς. «Γενναιότατε καπετάν Νότη 
του Κουτσοϋ, έ'λεγεν ή δ ιαταγή, μέ πολλή
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λύπη ερχόμεθα νά σέ διατάξουμε νά πάρά- 
δώσης το καράβι στόν καπετάν Κωνσταντή 
Νικόδημ.0 , ψαριανό, μηχανικό πυροτεχνίτη, διά 
νά τό φτιάξη μ.πουρλότο καί χρησιμεύση ακόμη 
μ.έ την βοήθειαν της ΙΙαναγίας Τριάδος κατά 
τών εχθρών. Μέ τό παρόν σέ πληροφοροϋμ.ε α
κόμη δτι τά  χαρτιά σου θά πάνε στη σεβαστή 
Διοίκησι, καί αντίγραφο στη καγκελαρία, διά 
νά είναι διά τό κάθε ενδεχόμενο της άποζη- 
μ,ιώσεως δταν έλευθερωθγ τό Γένος καί διά τό 
αριστείο δταν γ ίνη . Ό  ναύαρχος της νήσου 
Σ πετσών«. Άπεχαιρέτισε συντετριμ.μένος τόν 
παλαιόν του σύντροφον· έσπόγγισεν έν τούτοι ς 
τά δάκρυά του καί έ'σπευσε νά δηλώση δτι ητο 
έτοιμ-ος καί ως άπλοϋς οπλίτης νά έξακολου- 
θηση άγωνιζόμενος. Μ ετ’ όλίγας ημέρας άφοϋ 
έξεκάρφωσε από την πρύμνην καί έπηρε μαζί 
του τό εικόνισμα του Αγίου Νικολάου έπερα- 
σεν εις την στερεάν μη έ'χων τίποτε άλλο από 
τό σπαθί του, τό κανοκιάλι του καί τάς δύο 
άσημοκαπνισμενας πιστόλας του. Ύπηρετησεν 
έπί τινα  χρόνον εις τά  στρατόπεδα, κατόπιν 
μ.έ τούς φιλέλληνας έπ ί του «Σωτήρος» του 
πλοιάρχου θωμ-ά, ως γνωρίζων τά  ιταλ ικά - 
δταν δέ κάτέπλευσεν ή «Καρτερία» καί ό Ά -  
στιγξ έζήτει δι ’ αύτην τούς άρίστους τών α
ξιωματικών καί ναυτών, έδέχθη μ.ετ’ ένθου- 
σιασμ.οΰ την θέσιν του υπάρχου εις τό πρώτον 
τών πολεμικών άτμ.ηλάτων, εις ολίγον χρόνον 
θαυμασίως άντιληφθείς τά  του νεοφανούς πυ
ροβολικού τοϋ σκάφους. Τάς νέας γνώσεις του 
έφηρμοσε λαμπρώς πρό της Σκάλας τών Σα- 
λώ/ων. Τό πυροβολικόν της «Καρτερίας» ητο 
τό άριστούργημα της έποχης. Είχεν οκτώ μ.ε- 
γάλα πυροβόλα τών εξήντα οκτώ λιτρών, ρί- 
πτοντα βλήματα γεμ.άτα ρηκτικόν γέμισμα. 
τΗτο τότε μία νέα έπινόησις η οποία έ'μ.ελλε 
βραδύτερον νά μεταβάλτ) την ό'ψιν τών στόλων. 
Ό Νότης έ'μαθεν εύθύς νά χειρίζεται τά  νέα 
πυροβόλα μέ μ,εγάλην δεξιότητα· περίφημα δέ 
διηύθυνε τούς ναύτες νά πυρακτώνουν τούς αύ- 
δρους εις τόν «άναστρεψίφλογον κλίβανον» δ- 
πως τόν λέγουν οί όπλοστασΐται. Εργασία 
πολύ λεπτή . Ό  ’Ά σ τ ιγξ  ητο μαγευμένος μ.αζί 
του. Τόν έδέχετο πάντα μ.έ γέλοια εις τόν 

ίνων νά φαίνεται τό μ.εγάλο 
του δόντι, τό όποιον δίκην χαυλιόδοντος έκρέ- 
μ.ατο από τό άνω γυμνόν του ούλον, καί κτυ- 
πών φιλικώς εις τόν ώμον του έλεγε : «πρώτο, 
πρώτο μ,πομπαρδιέρο !»  Μετά την άνατίναξιν 
τών πρώτων τουρκικών σκαφών εις την Σκάλαν 
τών Σαλώνων, ό ’Ά σ τ ιγ ξ  άρπάσας αύτόν από 
της ζώνης, —  έξαιρετικη τιμή , —  έφώνησε μέ 
στεντορείαν φωνήν «έπ , έπ , έπ , ού'ρρα κάπτεν

θαλαμόν του, άφ
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Κουτσό», το όποιον μ.ετά φρενητιώδους ένθου- 
σιασμοϋ τρις έπανέλαβε τό πλήρωμα.

Τό πολεμικόν έν τούτοις στάδιον τοϋ Νότη 
δύναταί τις νά είπγι δτι έτελείωσε μέ την ζη
τωκραυγήν αύτην ως μέ μ.ίαν άλλην είχεν αρ
χίσει. Μετασχών τών τελευτα ίω ν πρό τοϋ Με
σολογγίου έργων τοϋ Ά σ τιγγο ς ηκολούθησεν 
αύτόν εις την έπίθεσιν κατά τοϋ Αίτωλικοΰ. 
Την 10 Μαίου 1828, δύο πυροβολεία τε σσάρων 
πυροβόλων καί τεσσάρων δλμ-ων καί δύο συ- 
στοιχίαι κογκρεβιανών πυραύλων ηνοιξαν τό 
πϋρ κατά της πόλεως από ξηράς καί δέκα μι- 
κραί κανονιοφόροι από θαλάσσης.Μετά τετρώω- 
ρον άδιάκοπον πυροβολισμόν τά  έφόλκια πα- 
ραλαβόντα τό σώμα τοϋ στρατηγού Εύμ.ορφο- 
πούλου καί λόχον φιλελλήνων είχον φθάσει εις 
άπόστασιν διακοσίων μέτρων από τών τειχώ/ 
όταν άκατος φέρουσα έμ.πρηστικούς πυραύλους 
ηναψε καί άνετινάχθη εις τόν αέρα καί δλοι έ- 
σταμάτησαν. Ό  ’Ά σ τ ιγξ  τότε άρπάσας τό διοι
κητικόν του σημα ρ ίπτετα ι εις την πρώτην λέμ
βον καί προπλέει παρασύρων τούς πάντας εις 
προσβολήν αΐ'φνης π ίπ τε ι θανατηφόρως πλη- 
γωμένος. Ό  στρατηγός Εύμ-ορφόπουλος πλη
γώνετα ι εις την κεφαλήν, ό πλοίαρχος ΙΙαππα- 
πάνος φονεύεται. Μία όβίς κατεκερματίζει τόν 
ταγματάρχην κόμητα Μπρόλιο. Τρεις κυβερνη- 
τα ι κανονιοφόρων τραυμ.ατίζονται, έπίσης ό 
Στέλβαχ, ό Γκίμπεν καί πλεΐστοι άλλοι άξιω - 
μ.ατικοί ξηράς καί θαλάσσης.

Μεταξύ τών τελευτα ίω ν τούτων ηριθμ.εΐτο 
καί ό ίδικός μας ηρως. Μοίραρχος καί αξιωμα
τικοί μ,ετεφέρθησαν εις Ζάκυνθον πρός θερα
πείαν, δπου μ.ετ ’ ολίγον ό πρώτος άπέθα/εν. 
Μετά μακράν νοσηλεία/ ό Νότης Γιάκος έπα- 
νηρχετο εις Σπέτσας χωλός. Τπηρχεν αμφι
βολία οτι άφοϋ τέλος έπληγώθη έπρεπε νά πλη- 
γωθγ εις τόν δεξιόν πόδα ; Ή μητηρ του, η 
όποία ολόκληρον έτος δέν είχε περί αύτου ει
δήσεις, είχε πολλάκις είπγ έν τγ  απελπισία  
της : «Π αναγιά  μ.ου νά ίδώ τό πα ιδ ί μου καί 
άς τό ίδώ καί κουτσό». Την στιγμήν έν τού- 
τοις καθ ’ ην είδε τό εύμορφο παλληκάρι νά σύ
ρεται μέ τά  δεκανίκια, παρ ’ ολίγον νά τρελ- 
λαθη. Εύτυχώς ό άγγελος της παρηγοριάς, ή 
Μ πίλιω , -/ίτο έκεϊ. Α μέσως ηρχισεν έπ ιδεικ τι- 
κώς τάς παρασκευάς τοϋ γάμου καί άς της έλε- 
γον αί καλοθελητριαι : «μ.έ τά σωστά σου Μπί
λ ιω , ένα κουτσό θά πάρης;»

Ή  ημέρα της τελέσεως τοϋ γάμου ώρίσθη. 
’Από ένωρίς τό συγγενολόγι της νύμφης συνε- 
κεντρώθη πρό τοϋ ναοΰ της Παναγίας της Άρ- 
αάτας. Ό λοι οί ναυτικοί, δλα τά  παλληκάρια 
τών Σπετσών, δσα είχαν περισσεύσει από τόν

άγιον αγώνα, συνηχθησαν εις τοϋ παλαιού των 
συναγωνιστοΰ. Έξεκίνησαν. Μ ετ’ ολίγον α
κούονται ΰπό τών πρό της εκκλησίας οί πυρο
βολισμοί της χκράς καί τό πλήθος έπ ιφα ίνετα ι. 
’Αλλά ποϋ είναι ό γαμβρός ; Πάντες οί έρχό- 
μ,ενοι βαίνουν έπί τών δύο αυτών ποδών, λιγο
στοί, καμαρωτοί, μ.έ ταϊς καινούργιαις βράκες, 
μ.έ τά βελουδένια γελέκ ια , μέ τά  μεταξωτά 
μαντήλια κρεμ.ασμένα. Ή  Μπίλιω προφανώς 
άρχεται ν ’ άνησυχγ. Τοϋ συνέβη τίποτε λοι
πόν ; Ή συνοδία προβαίνει. ’Εν τώ μ.έσω αύ- 
τ -δς δίακρίνεται τό κομψόν άνάστημ.α λαμ,προ- 
στολίστου καπετάνιου. «Σάν νάναι αύτός· μά 
πώς. . . δέν είναι π ιά  κουτσός ά μ.’ αύτό είναι 
πολλή χαρά, άχ ! .»  καί η νύμ.φη π ίπ τε ι 7,ιπό- 
θυμος εις τάς άγκάλας τοϋ καπετάνιου της. Αί 
γυναίκες κλαίουν έκ συγκινησεως· οί άνδρες... 
Μά τ ί θέλετε, καί οί παλαίμ.αχοι αύτοί νά 
έκδηλώσουν μ.έ δάκρυα την συγκίνησίν των ; 
Μπραάμ. ! Διακόσιαι πιστόλαι κροτούν εις τόν 
αέρα : «Θά τό καΐμ.αι τό ΙΊέτσα απόψε ! » . . .

Καλά λοιπόν τοϋ είχεν ε ίπγ ό φιλέλλην δό- 
κτωρ Τράϊμπερ, «μη φοβάσαι καπετένιο ! γρή
γορα θά πετάξγς ταΐς πα τερ ίτσα ις» .

Άπό τά νκυτικά διηγήματα Κωνσταντ. Ν. Ράδου.

ΣΤΟΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ »

Τό ίηρος σου γυρεύω νά μετρήσω,
Του Περικλεούς Α θήνα , τής ζωής σου 
Τήν άφ τα στην ενότητα ν  ’ αντλήσω 
Στήν ένδοξη ζητάω τήν εποχή σου.

Κ ’ ενώ ή ψυχή μου άποσταμένη γέρνει 
Ανίσχυρη ’στον άγονο τό κόπο,
Μιας έμπνευσις πνοή ψηλά μέ φέρνει. 
’Επάνω ’στής Άκρόπολις τόν τόπο.

’Στήν έκλαμπρή σου δψ ι, ώ Παρθενώνα, 
Ψυχής θεϊκής υμνε μαρμαρωμένε 
Γονατιστός ό νους μου ζή ’στά χρόνια

Ποΰ υφαίνουν τόν χρυσό σου τόν α ιώνα . 
Καί τήν ζωή τους πλάθει, ώ δοξασμένε,
Ώ  αλήθειας κ ι ’ ωμορφιάς συνθεσι α ιώ νια !

(’Από τούς στίχους του κ. Γεωργίου Λαμπελέτ)



Ά σπαάία, Σωκράτης και μαβήτρται.
Κλειώ. Μας ύπεσχέθης, Α σπασία , νά μ.£ς 

όμιλησγις διά τά  έ'ργα του Αισχύλου, καί νά 
σχετίσγ,ς αυτά μέ τά  του Σοφοκλέους.

Μελπομένη. Καί θά κάμ.γις ο ,τ ι ύπεσχέθης. 
"Υστερα που μας έμαθες πως νά έμβαθύνωμεν 
εις το πνεύμα του Όμηρου, καί ποΰ άνοιςες 
τά  μ,άτια της ψυχής μ ας εις το ώραΐον φως 
του θείου έπους, θά μόές βοηθησγς νά βλέπω μ. εν 
το βάθος καί το πνεϋμ.α των ωραίων έ'ογών

η .  /«. Ν  «y, *των ¡/.εγαλων αας τραγωοων.
’Ασπασία. Αισθάνομαι άληθινην χαράν,παι

διά μου, διότι σοίς βλέπιο νά παρακολούθησε 
μέ τόσον ενθουσιασμόν την πνευματικήν ζωην 
όπου πλούσια καί ωραία ανθεί γύρω μ.ας. Τό 
ίδικόν σας παράδειγμα θά μιμηθοΟν σιγά ,σ ιγά  
καί άλλα ι. Καί τότε θά λείψγ η μ.αταιότης 
καί η έπιπολαιότης των γυναικών των ’Αθη
νών, αΐ όποΐαι τόσον διαφέρουν από τούς άν- 
δρας των καί τόσον ολίγον αρμονικά ζουν μαζη 
των.

Ήρώ. Ν αί! Πηγαίνουν εις το θέατρον, διά 
νά δείζουν τούς πλουσίους πέπλους των καί 
τά  ώραΐα διαμαντικά τω ν. Καί φλυαρουν τό
σον κατά την παράστασιν, ωστε προχθές μου 
η το άόύνατον νά ακούσω τ ί έλέγετο  εις την 
σκηνην.

Κλειώ. Φλυαρουν μ.όνον" Δεν έπαρατηρησες
λοιπόν δτι φέρουν σάκκους γουσοκεντημένους

/ y 1 ' "c ' / ·\ ιγεμάτους ςαχαρωτα, ςηρους καρπούς, γλυκ ι-

σματα, πορτοκάλια καί δτι διαρκώς τρώγουν 
καί μ.ασουλίζουν καί ΘορυβοΟν επίτηδες διά νά 
κινούν προς τό μέρος των την περιέργειαν τών 
θεατών’

’Ασπασία. Είναι λυπηρόν. Συχνά συμβαίνει 
νά μου φα ίνετα ι δτι εύρισκόμεθα ’Ολυμπιάδας 
πολλάς όπίσω, δταν ό θέσπ ις  ό πτωχός, ό 
πρώτος ιδρυτής της τραγφδίας περιέφερε τό 
κάρρο του μέ την σκηνην του εις τούς διαφό
ρους δήμους καί αυτοσχέδιαζε τά  πρώτα δρα
ματικά έ'ργα του. Τό πλήθος τότε άμόρφωτον 
καί άπολίτιστον έθορυβουσεν άνυπότακτον καί 
διέκοπτε συχνά την παράστασιν μέ έπιδοκι- 
μ-ασίας η αποδοκιμασίας αί όποιαι ησαν δλως 
διόλου άσχετοι μέ τό έογον.

Μελπομένη. Ό  Θέσπις λοιπόν είναι ό ποώ- 
τος που έπενόησε τό δραμα ’ Ε ίναι καί αυτός 
από την Ιω ν ία ν ’

Κλειώ. Θά είνα ι πολύ ενδιαφέρον, ’Ασπα
σία, νά μ.ας όμιλησνις σήμερα διά τόν Θέσπιν 
καί την πρώτην ιστορίαν τών δραμάτων του. 
Με αυτόν τόν τρόπον θά έ'χωμ.εν συνέχειαν 
της έςελίΕεως της ποιητικής τέχνης από τόν 
Όμηρον εως τάς ήμ.έρας μας.

’Ασπασία. Σ υνέχεια ν ; Ή  άπόστασις από 
του Όμηρου εως τόν θ έσ π ιν  είνα ι μεγάλη, 
ολυμπιάδων πολλών παρέμβασις. Ά λ λ ’άφοϋ εί
πα μ. εν δτι εις την Ίλ ιάδα  καί την ’Οδύσσειαν, 
υπάρχουν δλα τά  εί'δη της ποιησεως μέχρι καί 
της τραγωδίας ακόμη, τό πηδημά μ.ας τόσων

Τ Α ΜΕΤΕΩΡΑ
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ολυμπιάδων δεν θά σχςφανγί καί τόσον απότομον. 
Εις τό μεταξύ ή ποίητις ύπό διαφόρους μορφάς 
έξτίαολούθτισε να άπαγγέλετα ι άπο άοιδούς, 
ενίοτε τυνοδευομέντ) από λύραν καί κιθάραν 
καί αύλόν, μόνον δέ αί έορταί του Διονύσου 
έποοκάλουν τα  άσματα των χορών, τούς διθυ
ράμβους δηλαδή, τα  όποια έψάλλοντο δ χ ι. 
πλέον από άοιδούς,άλλ ’από ανθρώπους μετεμ- 
φιεσμένους εις σατύρους μέ δέρματα τράγων.

Ήρώ. Α λήθεια . Δ ιατί αυτά ή _ μανία της 
μετεμφιέσεως των άνθρωπων εις τράγους κατά 
τάς τελετάς του Διονύσου.

’Ασπασία. Διότι οί σάτυροι -αρ ίσταντα ι 
μέ σώμα τράγου μάλλον παρά ανθρώπου * ησαν 
δέ οί συνηθέστεροι σύντροφοι του Διονύσου. 
Έτρέφοντο μέ σταφύλια καί έμεθούσαν μέ 
κοασί τόσον, ώστε νά ξετρελλαίνωνται από 
ευθυμίαν καί νά παραδίδωνται εις τάς ήδονι- 
κωτέρας απολαύσεις. Αυτών λοιπόν την ευθυ
μίαν κατά την εποχήν του τρύγου η την λύπην, 
οταν τό κρασί έτελείωνε καί τά  αμπέλια έγυ- 
ανόνοντο άπό τά  φύλλα των καί έ'χαναν τό 
κάλλος τιον, αντιπροσωπεύουν οί χοροί του 
Διονύσου.’Από αυτούς ώνομάσθη καί τό δράμα 
τό συνοδευόμενον άπό χορόν άοιδών τραγωδία.

Μελπομένη. Περίεργον ! Ποτέ μου ύέν θά 
έπίστευα δτι άπό τά  πανηγύρια τοϋ τρελλοΰ 
θεοϋ της μέθης καί τών οργίων ημ-ποροϋσε νά 
δημιουργηθΐ) τό θλιβερώτερον είδος τής ποιη- 
σεως' η τραγωδία.

’Ασπασία. Ή  σημασία στηρίζεται εις κά
ποιαν άληθειαν. Τραγωδία θά ε ίπ γ , άν χωρί
σετε την λέξιν , ωδή τράγων. Τώρα τά  τραγού
δια αυτά δέν είναι πάντοτε εύθυμα, παιδιά 
μου, καί εξωφρενικά καθώς τό έ'χετε καί μ,όναι 
σας άντιληφθη. "Οταν ο χειμών γυμνόνει την 
Φ υ σ ιν  άπό τά  πράσινα στολίδια της οί τράγοι- 
σάτυροι μελαγχολούν, πάσχουν καί πεθαίνουν 
άπό λύπην. Ό  Διόνυσος χάνεται, θάπτετα ι 
εις τά  βάθη της γης, όπόθεν θά άναστηθή την 
άνοιξιν καί θά άναζησγι καί άνδρωθγ τό θέρος 
καί τό φθινόπωρον. Τά επιθανάτια λοιπόν ά
σματα τών σατύρων— τράγων, τάόποΐα έψάλ
λοντο άρχικώς γύρω εις ένα νεκρόν τράγον έ'δω- 
κάν εις την λέξιν την σημασίαν που έκράτησε 
μέχρι σήμερον. Τά τραγούδια εκείνα ησαν θλι
βερά καί μονότονα μοιρολόγια τοϋ άνθρώπου, 
ό όποιος τότε έζοϋσε πολ,ύ πλησιέστερα μέ την 
φύσιν άπό ημάς καί ό όποιος έλυπεΐτο διά την 
νέκρωσίν της. Καί δέν έψάλλοντο μόνον τά 
διθυοαμβικά αυτά τραγούδια, άλλά καί συνω- 
δεύοντο άπό μιμικήν διά της όποιας άναπαρι- 
στώντα ι μ.έ σνηαατα  καί αορφασαουε τά ¿α λ-V Λ, ί ί ί I ί I *
λόμενα.
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Μελπομένη. Τώρα εννοώ.
Ήρά>. Μην διακόπτης.
’Ασπασία. Ιδού λοιπόν μέ την μιμικήν ά φ ’ 

ενός καί μέ την μετεμφίεσιν έζ άλλου η πρώ
τη έμφάνισις της θεατρικής ύποκ.ρισεως, την 
οποίαν έρχεται νά συμπληρωση ό θεσπις, ενάς 
άπό τούε καλούς λυρικούς ποιητάς της εποχής
έκείνης.

Κλειώ. ΓΙοίας έποχης ;
’Ασπασία. Εις την εξηκοστήν περίπου ο

λυμπιάδα.
Κλειώ. Ή  Εύθυδίκη, ή νέα μας μαθήτρια, 

’Ασπασία, έρωτά δ ιατί ό Θεσπις λεγετα ι λυ
ρικός ποιητής.

Ήρώ. Αιωνίως διακόπτετε. Αυτά είναι 
στοιχειώδη πράγματα.

’Ασπασία. Δ ι’ έσέ οπού τά  γνωρίζεις, διότι 
εν ο μεν ή'δη ομιλήσει πολλάκις διά το είδος

? ι / Λ *> ' (■/ V Vαυτο ττ,ς ττοιησέως. Αυτν) ο [/.ως εχει οικαιον 
νά έρωτκ.

Ήρώ. ’Έπρεπε νά τό έννοηση. Ή  λυρική 
ποίησις μάς φωνάζει μόνη της την καταγωγήν 
της. ’Α παγγέλλετα ι συνοδευομένη άπό λύραν 
η κ,ιθάραν, καί οί λυρικοί ποιηταί ησαν και 
είναι οί συνθέται της μουσικής που προσαρμό- 
ζουν εις τά  ποιηματά τω ν. Ό λα ι ημείς δεν
εχομεν τάς κιθάρας μας.............Ά ν  καλά αύτη
έρχεται άπό τόπον έντελώς άμουσον. . . .

’Ασπασία. Σ ιώπα, Ήρώ. Σύ μέ την αυθάδη 
παρέμβασίν σου μάς έκαμες νά χάσωμεν περισ
σότερον καιρόν.

Μελπομένη. Λοιπόν ό θέσπ ις ;
’Ασπασία. Έπαρουσίασε πρώτος εις την 

σκηνήν,— άν μπορη νά όνομασθη σκηνη τό κ ι
νητόν αμάξι, που περιέφερεν άπό δήμου εις 
δήμον— καί άλλο πρόσωπον έκτος άπό τά  τοϋ 
χοροΰ: τόν υποκριτήν. Αυτός ήτο πρόσωπον, 
έντελώς ξεχωριστόν άπό τόν χορόν, και άπε- 
κρίνετο εις τάς ερωτήσεις καί τάς άπορίας αύ- 
τοϋ. Ό  υποκριτής άλλοτε ήτο άγγελιοφόρος 
τών θεών, ή ήρως, ή υπηρέτης. Ό  θεσπ ις εις 
τό ένδυμα καί την μίμησιν τοϋ ύποκριτοΰ 
έπρόσθεσε καί τό χρωμάτισμα τοϋ προσώπου 
σύμφωνα μ.έ τάς παραστάσεις. Έ άν ό υποκρι
τής ήτο κωμικός, έμουντ,ζουρόνετο καί έχρω- 
ματίζετο , ώστε νά φαίνεται αστείος καί νά 
προκαλή άκράτητα γέλοια. Φ αίνεται δτι ή 
έμφάνισις τοϋ νεου αύτοΰ προσώπου εις την 
σκηνήν είχε πρωτοφανή έπ ιτυχ ίαν τήν έποχήν 
έκείνην, καί ό Σόλων πολύ γέρων τότε, συνε- 
κινήθη μέχρι δακρύων άπό τήν πρώτην τρα
γωδίαν, οπού είδε παιζομένην άπό τό νθ έσ π ιν . 
Ό Πεισίστρατος ό όποιος εί'ξευρε νά κολα- 
κεύη τάς άδυναμίας τοϋ λαοϋ καί ό όποιος,

Ί
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ποεπει νά ομολογήσωμεν, ήτο άνθρωπος κα
λαίσθητος, υιοθέτησε τό νέον αυτό είδος τής 
Τέχνης καίδιωργά/ωσε λαϊκάς έορτάς τής άνοί- 
ξεοις, εις τάς όποιας αί τραγωδίαι τοϋ θ έσ π ι-  
δος έθριάμβευαν. Ό  πρώτος δραματικός δια
γωνισμός έτεθη τότε άπό τόν ΓΙεισίστρατον 
καί ό θέσπ ις έκέρδισε χρηματικόν βραέεΐον, 
τό όποιον τόν έβοήθησεν εις τελειοποίησιν τών 
θεατρικών του επιχειρήσεων. Άπό τότε ή 
τραγωδία άνεγνωρίσθη έπισήμως ¿κ άπαραί- 
τητος εις τάς διονυσιακάς υπαιθρίους έορτάς 
καί έπαίζετο εις τήν άγοράν— τότε δέν ύπήρ- 
χεν άκόμη θέατρον— μέ πρόχειρον διά τήν πε
ρίστασή άμφιθεατρικόν μέ ξύλινα καθίσματα 
περιτριγυρισμα. Ό ποιητής ύπεκρίνετο συνή
θως τό κυριώτερον μέρος τής τραγωδίας του, 
δηλαδή τό μέρος τοϋ ύποκριτοΰ, φα ίνετα ι δέ 
οτι ό θέσπ ις είχε πολλήν έπ ιτυχ ίαν καί εις 
τήν ύπόκρισιν άκόμη, έπινοών τήν στιγμήν 
τής ύποκρίσεως αυτοσχεδίους εύφυεστάτας ά- 
ποστροφάς. Με τόν καιρόν τό χρωμάτισμα 
τοϋ προσώπου άντικατέστησεν ή προσωπίς, τήν 
όποιαν μετεχειρίζοντο άδιακρίτως καί ό υπο
κριτής καί τά πρόσωπα τοϋ χοροϋ.

Ν ανόικα ή Φ ιλ ά ρ χ α ιο ς .

ΑΠΟ ΤΗΗ ΕΟΡΤΗΠ ΤΟΚ ΚΕΚΕΏΗ
Η Η Μ ΕΡΑ  της υποδοχής των. Ή ή- 

μέρα πού αί λευκαί ψυχαί πτερυγίζουν 
αόρατοι γύρω άπό τούς τάφους %αι ψιθυρίζουν 
λόγια πόνου καί λύπης εις τούς ζωντανούς 
έπισκέπτας. ’Εδώ, γύρω άπό ένα παιδικό μνή
μα, μια ψυχή μικρού παιδιού ολόλευκη ’σαν 
πεταλούδα, πετά επάνω άπό τά λευκά τριαν
τάφυλλα πού στολίζουν τόν μικρόν τάφον καί 
λέγει μέ παράΛονον Σήμερα μόνο,μάννα μου, 
έπερίμενες τήν ημέραν αυτήν, γιά νά μού φέ- 
ρης ολίγα άνθη καί νά δροσίσης τό χώμα τού 
τάφου μου μέ ολίγα δάκρυα; Καί δέν μέ έν- 
θυμήθηκες τά Χριστούγεννα, πού τά παιδάκια 
χορεύουν γύρω εις τά πράσινα δένδρα καί τό 
νέον έτος πού μοιράζονται τά παιχνίδια καί 
πού ή μουσικές καί ή σφυρίκτρες διαλαλούν τήν 
χαράν τών παιδιών ;

Παρεκεΐ μιά νυφούλα είκοσι χρόνων μοιρο
λογεί τήν νεότητα πού έχασε καί τήν χαράν, 
πού τής έπήρεν άλλη. ’Αλλού ή ψυχή ενός γέ
ρου πατέρα αναζητεί τά παιδιά πού έμεγάλωσε 
μέ τό αιμα τής καρδιάς του καί μέ τόν ιδρώτα

τού γεροντικού μετώπου του. Τόν έξέχασαν 
έτσι γρήγορα. Ούτε ένα λουλούδι, ού'τε ένα 
δάκρυ, ού'τε μιά προσευχή ! Καί ή ψυχή τού 
γέροντος πατέρα στενάζει ένα βαρύ στεναγμό, 
γιατί ζηλεύει τήν γειτονική ψυχή μιας μάννας, 
ποΰ παιδιά καλά καί άγαπημένα δέν άφίνουν 
ποτέ μόνη. Ό τάφος της είναι στολισμένος μέ 
μικρά στεφανάκια καί μέ όλόχλωμα κίτρινα 
κεράκια καί μέ λουλούδια σκόρπια δλο μύρα 
καί άρώματα. Τά παιδιά της,τά έγγονάκιά της, 
γονατισμένα γύρω εις τόν ευτυχισμένο τάφο 
φαίνονται ’σάν νά λέγουν λόγια άγάπης καί 
τρυφερότητος καί στοργής.

Ή ψυχή μιάς κόρης δέκα έξ χρόνων, φαίνε
ται ψιθυρίζουσα λόγια παρηγοριάς σέ μιά γρηά 
πτωχή μητέρα, πού δέν θέλει νά παρηγορηθή. 
Ή γρηά δέν έφερεν ού'τε στεφάνια, ούτε λου
λούδια άνθοπωλείων καί μπουκετάκια άγορα- 
στά. ’Έχει θερίσει τούς άγρούς, μέ σκυμμένο 
ώρες ολόκληρες τό καμπουριασμένο άπό τόν 
πόνο καί τά γεράματα σώμα της. ’Έχει σκάψει 
μέ τά νύχια της τήν γή, τήν κακή γή, πού 
ενώ δίδει ζωή σέ τόσα άγριολούλουδα, τής 
έκατάπιε τό ’δικότης τό μοναδικό λουλούδι, τό 
καμάρι της, τη δόξα της, τά πλούτη της.

Καί τήν εκδικείται ή γρηά ματώνοντας τά 
χέρια γιά νά ξερριζώνη τής κυκλαμιές άπό μέσα 
άπό τά άγκάθια καί νά άφανίζη τής μαργαρί
τες καί νά θερίζη τής κόκκινες άνεμώνες καί 
τής τριανταφυλλιές έγκλαντίνες πού τόσο μοι
άζουν μέ τά μάγουλα καί μέ τό δροσερό στό
μα τής άγαπημένης της. Μέ αυτά στολίζει τό 
πτωχικό μνήμα, τό σκεπασμένο μέ χαλικάκτα, 
πού τά κουβάλισε μόνη της ή γρηά μητέρα 
εκεί κάτω άπό τό γεφύρι τού Ίλισσού. Άλλά 
τά χαλίκια δέν φαίνονται. Ό τάφος είναι άν- 
θών, πού δέν μαραίνεται ποτέ, ποΰ άνανεώνε- 
ται κάθε ’μέρα καί ποΰ θά άνανεώνεται πάντα, 
ώσότου τά γεροντικά δάκτυλα θά έχουν δύνα- 
μιν νά θερίζουν τά άγριολούλουδα τής γής.

Γύρω άπό ένα κατάλευκον μαρμαρένιο τάφο, 
μέ άγάλματα εδώ καί εκεί, μέ επιγραφές καί 
ημερομηνίες σκαλισμένες μέ χρυσάφι, τρεις 
τέσσερες ψυχές άπολιθωμένες κ ι ’ αυτές άπό 
τήν μοναξιά των ρίχνουν βλέμματα φθόνου εις 
τόν άνθισμένο τάφο τού πτωχού κοριτσιού. 
Ού'τε ένα λουλούδι, ούτε ένα κερί, ού'τε μιά 
ψυχή ζωντανή γύρω των. Δυώ ζητιάνοι κάθον
ται εις τά μαρμαρένια σκαλοπάτια τού μνη
μείου καί τρώγουν κόλυβα ποΰ τούς έμοίρα- 
σαν γυναικούλες άπό γειτονικούς τάφους.

Παράξενο ! 'Ολόγυρα εις δλους σχεδόν τούς 
μαρμαρένιους τάφους μέ τά κομψά καί συμμε-
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τρικά αγάλματα ή αυτή μοναξιά καί έγκατάλει- 
ψις βασιλεύει.

Μήπως οι πλούσιοι έχώρισαν το ψυχοσάβ- 
βατόν των από τό ψυχοσάββατον τού λαού, ή 
μήπως ύστερα πού πληρώσουν ένα τάφον από 
μάρμαρα καί ένα γλύπτην δι ’ αγάλματα εξο
φλούν κάθε λογαριασμόν των μέ τούς νεκρούς. 
Συνήθως εις τα μαρμαρένια αυτά μνήματα 
υπάρχει καί κάποιο άγαλμα πού κλαίει. Φαίνε
ται δτι τά πέτρινα δάκρυα δίδουν κάποτε την 
εικόνα των καρδιών πού ύψωσαν τούς τάφους 
καί πού έξώφλησαν καί μέ την πέτρινην εικόνα 
της λύπης κάθε λογαριασμόν των μέ τό πα
ρελθόν.

Είναι βράδυ. Ό ήλιος δύει κάτω προς την 
θάλασσαν της Σαλαμΐνος καί ένα φώς χρυσο
κόκκινο σκορπίζεται εϊς την λευκήν πόλιν των 
νεκρών, ’σάν ένα φανταστικόν πυροτέχνημα 
καί μία διακριτική φωτοχυσία, γεμάτη μυ
στήριον νά κλείη τήν εορτήν τού θανάτου. 
Έ να κύμα ροδοκόκκινον σχηματίζει μίαν φω
τοστεφάνην επάνω εις τον μαρμάρινον κολο- 
σόν, δπου δεσπόζει δλων τών τάφων, τό 
μνημ εΐο ν τον Τοσίταα. "Λν έλειπε καί τό 
φώς αυτό άπό τον τάφον ενός νεκρού, πού 
έσκόρπισεν εις δλην τήν Ελλάδα τόσον φώς 
μέ τήν ώραίαν καί ευεργετικήν ζωήν του, δ 
μεγαλοπρεπής τάφος θά έμενεν έρημος καί πα
ραπονεμένος δπως δλοι οί τάφοι καί δ λα τά 
μνημεία τών μεγάλων άνδρών. Καί έσκέφθηκα: 
Δέν θά ήτον άρά γε καθήκον τήν ημέραν αυ
τήν τά σχολεία νά έκαμναν ένα θρησκευτικόν 
περίπατον έως τό νεκροταφειον καί μαθηταί 
καί μαθήτριαι νά έφεραν άνθη καί κλαδιά δά
φνης εις τούς τάφους τών ηρώων καί τών ευ
εργετών της πατρίδος;

Κ. ΠΛΡΡΕΝ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΜΝΟΥΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΟΥ

ΕΙΣ Τ Ο Ν  Θ Α Ν Α ΤΟ Ν  Τ Ο Υ  Μ Π Α ΤΡ Ο Ν
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"ΑΧΧος πα ίρνει τό ποτήρι 
Ά ποχάτου ά π ’ τήν έ λ ιά ,
Ω σάν νά  τovr πα νη γύρ ι,
Με τα πάόια διπΧωτά.

Και άΧΧοι, άΧίτηροι! χ τ υ π ώ ν τα ς  
Πέφτουνε ’ς τόν άδεΧφό,
Καϊ π α ινεύο ντα ι, θαρρώντας 
Πως iχ τύπ η σ α ν  εχθρό.

Καϊ τούς φώ ναζε ' «Φεύγατε
• Τ ’ς Έ ρ ινύας την τρ ιχ νμ ιά .
• “Ω ! τ ί χάνετε ; Πού πάτε ;
»Γ ιά  φερθήτε ε ιρηνικά '

»Γ ια τ ί άΧΧιΖς θε νά  βρεθητε 
·*Η μέ ίένο  βασιΧιά,
• *Η θά χ α ια φ ιν ισ θ ή 'ε
» Ά πό χέρ ια  άγαρηνά ·

Αφού έδω ’ς  την παΧαιά σου 
Κατοικία χα ΐ α,ΧΧη φορά 
Μέ δ ιχόνο ια ις τά π α ιδ ιά  σου 
2ο ύ  ετοιμάσανε έζοριά,

Ά π ό  τότες όπού έσώθη 
’Σ την ΈΧΧάδα ό Στρατηγός,
Οπού ό ΈΧΧηνας είπώθη  

(Καϊ τώρα ο χ ι)  ό οτερ ινύς,

Έ ω ς πού ό χόσμοι έβαστούσε 
Τόν υπάνθρωπον ΆΧη,
Πού δσον α ϊμα χα ϊ ά ν ρουφούσε 
Τόσο éγύρευε νά  π·η ,

Έ περνούσαν οί α ιώνες  
Η σέ ζένη υποταγή ,

*Η μέ ψ εύ τ ικ α ις  χορώναις 
II μέ σίδερα χα ϊ όργή.

Και ήΧθε τότες χα ϊ έπεριέάτει 
"Οπου έπάταγες Έ αύ,
Καϊ του δάκρυζε τό μ ά τ ι,
Καϊ έπεθύμαε νά  Σέ ϊδή

Κ’ ΊΧιε Π ό τ ε  Ι ρ χ ε σ α ι π ά Χ ι !  
Καί δέν ε ίνα ι άΧηθινό,
Πως μάς έχει άδιχοβάΧη 
Μέ βρ ισ ια ϊς χα ϊ μέ θυμό.

Έ ζω γρ ά φ ιζα ν  οί στίχο ι 
Τόν γαΧάζιον ουρανό.
Καϊ έχΧαιόνταν μέ τήν τ ύχ η ,
Και μέ τ ’ άστρο τό χαχό,

Ε ις τόν όποιον εχει νά  οχύψη  
Κάθε δύναμη θνητή  
Καϊ ή πατρίδα τον να  στρ ίψη  
ΠαντεΧως δέν ήμποριΐ

Τώρα άθάμπωτη εχει δόζα,
Καϊ μέ φέρσιμο τερπνόν 
ΒΧέπει άδύνατα τά τόζα 
Των άντίζηΧ ων έθνων"

Καϊ Χάους άΧυσοδίνει,
Καϊ εις τά πόδια τούς πα τε ϊ 
Καϊ τό πέΧαγο σω πα ίνει 
Α ν τού σύρη μ ία  φ ω νή '

Τ έχνα ις , άρματα, σοφία ,
Τήνε χάνουν δοζαστή,
"Ομως θά βρούνε εύχαιρία  
Νά τήν φθείρουνε οί καιροί,
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Καϊ νά  ¿δη τό ρ ο ιζ ιχ ό  τΐ)ς 
Καθώς ε ίνα ι  η  κ α τ α χ ν ιά ,
IIσΰ εις τό κ λ ϊ μ α  τό δ ικ ό  της  
Κρύβει την  αστροφεγγιά.

«Πο'ύ ε ιν* » θά Λένε σαστ ισμένο ι  
• Τό Λεοντάρι τό ΆγγΑι*ό;
»Είναι η  χ η τ η  του πεσμένη,
»Και τό μ ο ν γ χ ρ ισ μ α  βουβό.»

ΆΛΛ* η Ελλάς ν ά  ξα\αζηση  
Ή ταν ά ξ ια  κ α ι  ν ά  ¿δη 
*0 ερχομός νά  τη ν  τ ίμ η ση  
Του υψηλό τα του  Ποιητη.

"Εστεκε ’ς τό  μ ισ ημένο  
Τό ζυγό  μ ’ άραθυμ ιά  
Τό ποδάρ ι ε ιχε δεμένο,
ΆΛΛά ελεύθερη καρδ ιά .

Έχαθότουνε είς τά ορη  
0  Σουλ ιώ της  ξακουστός

Νά τόν διώξη δεν ήμπόρει 
Ι ΐε ϊνα , δ ίψ α , κα ι άριθμός.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΕΙΔΙ ΜΟΤ
ΠΑΡΙΣΙΝΗ γυναίκα ! 'Υπάρχει άρά γε 
-ροϊόν καί έργον τέχνης του γαλλικού 

πολιτισμού, πολυσυνθετώτερον άπό τήν Παρι
σινήν γυναίκα ! Καί ή μπορεί κανείς νά δώση 
ενα τύπον όιά την γυναίκα του Παρισιού, 
όπως ή μπορεί νά δώση διά τήν Ά γ γλ ίδ α , ή 
τήν Γερμανίδα !

Ή πρώτη μ,ου έντύπωσις, όταν πρωτοπηνα 
πρό εί'κοσι περίπου χρόνιονείς τό Παρίσι ύπήρςε 
φρικτή διά τήν γυναίκα του ΓΙαοισιοΟ. 
Έ το ή Έκθεσις του 1889, ή έ'κΟεσις μέ τον



πύργον τοΰ Ά ΐφ φ ελ  που είχε συγκεντρώσει 
εις τό Παρίσι κινητόν πληθυσμόν άπειρον. 
Κατεβηκαμεν εις εν« ξενοδοχεΐον μικρόν μιάς 
παρόδου των μεγάλων Boulevards. Ή ίδιο- 
κτητρια μάς εΐπεν δτι διά τό βράδυ εκείνο 
δεν είχε δωμάτιον, ούτε εις τό δεύτερον, ούτε 
εις τό τρίτον πάτω μα, ά λ λ ’ δτι την έπομ.ένην 
θά μάς εδιδεν ένα άπό τά  καλλίτερα. ΤΗτο 
άργά, νύκτα σχεδόν καί εέμεθα αφανισμένοι 
y.770 εικοσιτετράωρον σιοηροορο^ικον τκςειο ι. 
Άνεβηκαμεν εις τό τέταρτον, κατά την ξενο— 
δο'χον, άλλα τό εκτον πραγματικώς· ητο ά- 
πλούστατα μία σοφίτα, με στέγην επικλινή 
εσωτερικως καί μέ οσμήν μούχλας. Τά κρεβ- 
βάτια η σαν υπό τό κατέβασμα της στέγης εις 
τρόπον ¿ίστε, εάν έσηκονόμεθα άποτόμως Οά 
έσπάζαμεν τά  κεφάλια μας.

Διά την νύκτα εκείνην της άϋπνιας καί 
τοϋ μαρτυρίου, έπληρώσαμεν δώδεκα φρ. ένοί— 
atov, ενα φρ. φωτισμόν καί 3 φρ. διά ζεστό 
νερό, ό'χι λουτροϋ, άλλα πλυσίματος στοιχει- 
ώ ο ου ς μέσα εις τό δωμάτιον. Ή  ξενοδόχος 
ητο νέα γυνα ίκα , ή οποία διά νά μάς κρατη- 
σν] τό βράδυ είχε μεταμορφωθη εις άγγελον 
καί διά νά μάς άφίσ'/ί τό πρωί νά φύγωμ-εν 
είχε μεταμορφωθη εις κά τι τ ι μεταζυ Έρρι- 
νύος καί στρίγγλας.

’Ητο η Παρισινή λωποδύτρια, η οποία υπό 
τό εξωτερικόν εμπόρου έλά,στευεν άσυνείδητα 
τούς δυστυχείς ζένους,ποΰ έπ ιπτα ν είςτά νύχια 
τη ς.Ή το  η γυναίκα τοϋ λαοϋ,ή μέχρι κακουρ- 
γηματοςάπληστος,η όποίαάφοϋ έκέρδισεν Ολίγα 
χρήματα ώς καμ.αριέρα η μαγείρισσα μεγάλων 
σπ ιτ ιώ ν, τά  όποια έλά,στευσεν, όσον ημπόρεσε, 
elle s ’est étab lie , δπως λέγουν εκεί, επ ιχει
ρηματίας ξενοδόχος.

Μέ τοΰτο δεν θά είπγί δτι κάθε έ'μπορος 
είναι καί λωποδύτρια. Υπάρχουν γυναίκες 
βιομηχανοι καί έμποροι τ ιμ ιώ τα τα ι καί άξιο— 
πρεπεΐς, αι όποΐαι είνα ι διά την Γαλλίαν άπό 
τούς σπουδαιοτέρους παράγοντας τοϋ έθνικοΰ 
πλούτου. Ά πό την άλησμόνητην Boucicaut, 
τν)ν ίδρύτριαν τοϋ Bon Marché καί την πρώ
τη ν διορνανώτοιαν τών υ.εγάλων μ,αγαζειών, V / 1 έως την τελευταίαν πωλητριαν των εμπορικών
καταστημάτων υπάρχει ένας πληθυσμός εκα
τοντάδων χιλιάδων γυναικών, αί όποΐαι ερ
γάζονται με ευγένειαν μεγάλης κυρίας καί με 
ευσυνειδησίαν τιμίου τραπεζίτου.

Ή  πωΰ.ητρια, ή όποία τό βράδυ μ.ιάς ημέ
ρας κοπιαστικής καί έκνευριστικης έ'χει άκόμη 
την υπομονήν νά σάς κατεβάση όλα τά  εί'δη 
της rayon της, διά νά σάς πωλησν; ενα ά ντ ι- 
κείμενον έ'στω καί ενός φράγκον, καί νά σάς

είπη χ ίλ ια  ευχαριστώ καί νά σάς δώσγ οδη
γ ία ς, ενώ σάς συνοδεύν) εις τό ταμεΐον, πρέ
πει πραγμ-ατικώς νά άγαπά την εργασίαν καί 
νά αισθάνεται τα  καθηκοντά της πρός αύτην, 
διά νά συγκρατγ κάθε έκδηλωσιν κόπου, άνυ- 
πομονησίας καί έκνευρισμοΰ.

Ή  γυναίκες μ.ας είναι η ζωη τοϋ έμ.πορίου 
μ.ας, μοΰ είπεν ενας χρυσοχόος 'Εβραίος άπό 
την Κωνσταντινούπολιν, ύπανδρευμ.ένος μ.έ 
μίαν Παρισινήν. Εργάζονται διπλάσια άπό 
ημάς καί άσυγκρίτως εξυπνότερα. Καί συνή
θως μόνον η σύζυγος εύρίσκεται εις τό κατά- 
στημα, ενώ ό άνδρας τρέχει εις τάς έξωτεοι- 
κάς εργασίας. Ή  άγορά δλη άπό άκρου εις 
άκρον είναι, εις χέρια γυναικεία.Κ αί άγοράΙΙα- 
ρισινη θά είπη κυκλοφορία χρημ.ατικη της η
μέρας δύω εως τριών εκατομμυρίων.I ί ' i  1 t V

Όπου καί άν την ζητησετε θά την εύρετε 
επισημως έγκατεστημένην εις την εργασίαν 
την Παρισινήν άστην. Ταχυδρομεία, τηλεγρα
φεία καί τηλέφωνα, σιδηροδρομικά γραφεία, 
Τράπεζαι, δημαρχεία, υπουργεία, παντοΰ έ'χει 
θέσιν, παντοΰ εργάζεται σοβαρά καί τίμ.ια, 
παντοΰ εμπνέει τόν σεβασμόν καί παντοΰ 
σκορπίζει την χάριν της κομψότητος καί της 
τάξεως ποΰ την διακρίνει. Καμμία άπό τάς 
έργαζομένας αύτάς γυναίκας δεν παρουσιάζεται 
άτημέλητος η πτωχά ένδεδυμένη.Τό κτένισμά 
της είναι ώς νά έξηλθεν άπό τό κομμωτηριον 
τοϋ συρμοΰ εις κάθε ώραν της ημέρας καί τό 
φόρεμά της έχει τό chic τών φορεμάτων με- 
γάλου ράπτου. Τά χέριά της έπιμελ.ημενα 
φαίνονται ’σάν νά μην έχουν άλλην έ^ασχό- 
λησιν παράνά ξεφυλίζουν άνθη καί τό παποϋ- 
τσ ι της φρέσκο πάντοτε δίδει ιδέαν της καλαί
σθητου έπιμελείας τοϋ δλου εγώ της.

Ό πίσω άπό τό μαγαζί υπάρχει ένα μ.ικρό 
πρόχειρο νοικοκυρειό της Παρισινής εμπόρου. 
Μισό δωμάτιον ποΰ φω τίζετα ι άπό γκάζ η η
λεκτρικόν με ένα μικρό παραβάν ποΰ κρύπτει 
όπίσω του ένα μηχανικό φουρνέλο. Μία δουλί
τσα κάποτε βοηθεΐ εις τό νοικοκυρειό αυτό. 
Συχνότερα μιά femme de menage θά έλθη 
τό πρωί δύκο ώρες, νά άνάψγ την φω τιά , νά 
πλυνν) τά  π ιά τα  καί τό πάτω μα , νά βάλγι τό 
ψητό η τό βραστό επάνω. Καί ή έμπορος ποΰ 
έχει πάει μόνη της εις την άνοράν, θά έπιβλέ- 
πτ) καί τό ψητό της άπό καιροΰ εις καιρόν.Τό 
μικρό καμαράκι άστράπει άπό καθαριότητα, 
καί ένα μπουκέτο μέ λουλούδια στολίζει άπα- 
ραιτητως τό τραπέζι κάθε μεσημέρι, δπου μα
ζεύεται δλη ή οικογένεια, τά  παιδιά άπό τό 
σχολεΐον καί ό άνδρας άπό την δουλειά του,
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εάν τό έμπόριον της συζύγου δεν άπασχολγ 
καί αύτόν.

Τό ,βράδυ εις τό σπ ίτ ι δλα είνα ι τακτικά 
καί έτοιμ.α. Ή  υπηρέτρια είξεύρει δτι τό σπ ίτ ι 
πρεπει νά λάμπτι, δτι τό φαγητό πρέπει νά 
είναι έτοιμ,ο, δταν θά έλθουν άπό την δουλειά. 
Οί πτωχότεροι ποΰ δέν έχουν μεγάλας οικο
γένειας, δεν έχουν υπηρέτριαν. Τό βράδυ τρώ
γουν εις τό γειτονικόν Duval μέ ένα φράγκο 
ό άνθρωπος ένα καλομαγειρευμένο πιάτο φαί, 
φροΰτο, τυρί καί κρασί.

Ό τα ν  τά  πα ιδ ιά  μεγαλώσουν, δηλαδη άπό 
δέκα καί δώδεκα χρόνων, ποΰ τελειόνουν τό 
δημοτικόν σχολεΐον, βοηθοΰν καί αυτά εις την 
εργασίαν. Τότε άρχίζουν οί γονείς νά ξεκου- 
ράζωνται. Θά πάρουν έμ-πορικά μαθήματα δυώ 
τρεις ώρες την ημέραν καί της άλλες άσκοΰν- 
τα ι εις τό μαγαζί τω ν, εις τό πρακτικόν μέ
ρος. Ό σα  καί δν έχν) κερδίσγι ό έμπορος δέν 
σκέπτεται ποτέ νά βγάλγι τό παιδί του άπό 
την εργασίαν του. θ ά  γείνη καί αυτό έμπορος, 
άγόρι η κορίτσι, άδιάφορον. Ή  κόρη θά γίνη 
έμπορος έπιστημ.ων, θά έχη μάθει πιάνο, θά 
ξέρη νά ζωγραφίζη, θά ςέρη ίσως άγγλικά , 
άλλά θά διαδεχθγ την μητέρα, θά μ.εγαλώση 
την εργασίαν, θά μεταφερθγ εις κεντρικώτε- 
οον μέρος, ίσως κοντά εις τά  boulevards, θά 
έκτείνη τόν κύκλον της δουλειάς, άλλά θά 
μείνη έμπορος.

Ά λλά  τά  μωρά, τ ί γ ίνοντα ι τα  μωρά καί 
ποιός τά  φροντίζη ; Έ ρωτησατέ ποτε τ ί γ ί
νονται τά  μωρά τών πλουσίων, δταν η μητέ
ρες δέν έχουν γάλα  η ξενυκτοΰν εις τούς χο
ρούς η περνοΰν της ημέρες των εις τό χαρτο- 
παίγνιον ’ Ό πω ς αυτά έτσ ι καί εκείνα ‘ έχουν 
παραμάνες. Ή  πλουσία έμπορος έχει παρα-

/ σ '   ̂ c ' ' V ÎS “ ' V♦¿αννχν εις το πτ:ι τ ι ,  7) οιοει το τταιοι
της εις παραμάνα χωρικήν. Αυτό άλλως συνει- 
θ ίζεται εις την Γαλλίαν. ’Ό χι μόνον αί έμπο
ροι, άλλά καί αί·’ εύποροι τάζεις τών άστών, 
δίδουν τά  μωρά των εις τό χωριό. Ό  καθαρός
άέρας, η άπλη ζωη, τό κέρδος της χωρικκς
σχηματίζουν ένα περιβάλλον ύγιεινότατον διά 
τά Παρισινά μικρά.

Είδα παιδάκι δύω χρόνων μέ μάγουλα σάν 
ρόδα ποΰ μ-όλ.ις είχεν έπιστρέψει άπό την πα- 
οααάνα του. Τά ζυγζίουν κάθε υ.ηνα, ποΰ τάk ι  ̂ 1 · I 1 7
φέρουν εις την πόλιν, τά  βλέπει ό ιατρός καί 
ή άμοιβη κανονίζεται μέ την άνάλογον υγείαν 
τοΰ μικροΰ.

Καμμιά φορά, δταν τά  μικρά έπιστρέψουν 
εις τό Παρίσι άσθενοΰν. Ή  ζωη της μεγάλης 
πόλεως τά  μαραίνει. Καί τότε επιστρέφουν 
καί πάλιν εις τό χωριό καί δυναμόνουν,

Ά λ λ  ’ άπό τά  μικρά αυτά λείπει η στοργή 
της μητέρας, η οικογενειακή περίθαλψις. Αύτό 
λε ίπ ε ι, είναι άληθεια. Ά λ λ  ’ άρά γε η στοργή 
της άστης, η όποία διά νά φαίνεται κυρία καί 
νά φοργ ώραΐον φόρεμ.α κακοτρωγει καί κατοι
κεί εις άνηλιον καί στενό σπ ίτ ι, άναπληροΐ 
τάς ύγιεινάς ώφελείας τοΰ καθαρού άέρος καί 
τοΰ θρεπτικοΰ γάλατος της καλοτρεφομένης 
χωρικής ’ Καί άρά γε η άεργος άστη ποΰ περι- 
μ.ένει άπό τό γλίσχρον εισόδημα τοΰ άνδρός 
τών εκατόν η διακοσίων δρ. τόν μηνα νά τρα- 
φγί η οικογένεια καί νά πληρωθγ τό νοίκι καί 
νά ένδυθοΰν τά  παιδιά έχει κδν νά φάη άρκε- 
τά διά νά δώσν) γάλα θρεπτικόν εις τό μικρό 
της Καί έχει ορεξιν, στενοχωρημένη όπως 
είνα ι άπό τά  χ ίλ ια  βάσανα, νά χαϊδέψγι τό 
μικρό της η τό ξεγελά εις την κούνια, μέ 
ολίγο λουκούμι,' η ολίγη ζάχαρι εις ένα μ.αντυ- 
λάκι, τό όποιον π ιπ ιλ ίζ ε ι, φανταζόμενον δτι 
κάτι τρώγει, χωρίς ποτέ νά χορταίνϊ] )

Δέν έχει κανείς παρά νά ρίψγ ένα βλέμμα 
εις τάς μικροτέρας τάξεις τών δημοτικών σχο
λείων καί τών νηπ ιαγωγείω ν διά νά έννοησφ 
την άθλιότητα τών δρων της υγιεινής τών 
παιδιών τών μη εύπορων άστικών τάξεων. 
Χλωμά, μαραμένα, άσχημα, βρώμικα, ιδού τά  
άποτελέσματα της φιλοστοργίας άδελφομένης 
μέ την φτώχεια , δπου άπό ένα μόνον εργαζό
μενον περιμένουν νά ζησουν έπτά  καί οκτώ 
άέργοι.

Κ . ΠΛΡΡΕΝ

Α Ι Γ Υ Η Α ΙΚ Ε Σ  ΤΟΗ ΧΒΛΧΟΒ
τ0  ̂ άνθρωπισμοΰ της γυναικάς 

καί η της τελείας ύποδουλώσεώς της 
εις τόν άνδρα μέθοδος τών Βραχμάνων άπο- 
δεικνύεται εις την σειράν τών ρητών, τά  όποια 
άποτελοΰν έν είδος κώδικος, τό Πάδμα-ΙΊου- 
ράνα, εις τό όποιον δήθεν άναπτύσουν τάς 
ιδέας τοΰ Μανοΰ.

«Καί άν ό σύζυγος είναι τυφλός, κωφός, 
παραμορφωμένος, χωρίς φωνήν, πρέπει νά τόν 
θεωρη θεόν της, νά τόν άγαπα , καί νά τόν
περιποιηται ’Εάν ό σύζυγός της γελά , θά
γελά καί αύτη. ’Εάν λυπητα ι, θά πάσχΤ). 
Έ άν κλαίη , θά κλα ίγ . Δέν θά παρατηρώ ποτε 
εάν ύπάρχΥ) άλλος άνδρας νέος καί ωραίος, 
άλλ ’ ούτε θεός ουραίος. Καί τοΰτον άκόμη θά 
άτενίζνι μέ περιφρόνησιν, διότι ούτε τόν ώραι-



ότατον τών θεών, ήμπορεΐ νά συγκρίνγ) μέ τόν 
άνδρα της, ό όποιος είναι θεο'ς της.

’Εάν ό σύζυγος ταξειδεύση καί τήν δια- 
τάξη νά μείνγ, θά μείνη. Κατά τό διάστημα 
τής άπουσίας του δεν θά έξέλθη τής οικίας, 
δέν θά πλυθγ, δέν θά λουσθγ, δέν θά τρίψη 
τά  δόντια της, δέν θά καθαρίση τά  νύχια της, 
δέν θά άρωματισγι τά  μαλλιά της, δέν θά 
φάγν) παρά μίαν φοράν , τήν ημέραν, δέν θά 
κοιμηθή εις κρεββάτι, δέν θά βάλγ νέον φό
ρεμα, ά λ λ ’ ού'τε κανένα στολισμόν.

’Εάν ό'σύζυγός της δέν Οέλη νά φάγη, δέν 
θά τρώγη και αυτή καί οταν εκείνος άποθάνει 
καί εάν έ'χη υιούς καί έγγονούς, θά τούς άφίση 
διά νά καν; ζώσα επάνω εις τήν πυράν, ό'που 
θά καή τό σώμα του νεκρού συζύγου της».

Καί ιδού πώς άπό τοϋ ψυχικοΰ καί σωμα
τικού έξευτελισμοΰ, αί δυστυχείς γυναίκες έ- 
φθασαν καί εις τήν θυσίαν τής ζωής των ακό
μη. ’Ιδού πώς οί Βραχμάνες έστρέβλωσαν αρ
χαίου ρητόν τοϋ Βέδα, διά νά πείσουν τάς γυ
ναίκας ότι οταν οί άνδρες των άποθάνουν, οφεί
λουν νά τούς ακολουθούν καί εις τήν άλλην 
ζωήν ακόμη, ό'πως δι ’ αυτών λάβουν θέσιν εκ
λεκτήν πλησίον των.

Μετά τήν έπικήδειον τελετήν ό ίερεύς τών 
Βέδα απαγγέλλει τήν φράσιν : «Ό σ α ι γυνα ί
κες δέν είναι χήραι, άλλ’ έχουν καλούς συζύ
γους άς πλησιάσουν νά χύσουν έλαιον καί βού- 
τυρον εις τήν πυράν. Αί μητέρες άς άνέλθουν 
πρώται εις τόν βωμόν, χωρίς δάκρυα καί λύ
πην, στολισμέναι μέ ωραία κοσμήματα».

Αί Βραχμάνες μέ τήν μεταβολήν δύω τριών 
γραμμάτων αντικατέστησαν τήν λέξιν βωμόν 
μέ τήν λέξιν πυράν καί καθιέρωσαν ως θρη
σκευτικήν ύποχρέωσιν τό καύσιμον τής χήρας 
επάνω εις τήν πυράν, όπου κα ίετα ι ό νεκρός 
τοϋ συζύγου.

Ή  φρικώδης αυτή συνήθεια διατηρείται α
κόμη καί μετά τήν καθυπόταξιν τών ’Ινδιών 
εις τούς Ά γγλους καί εις μουσουλμανικής φυ
λάς. Οί ’Ά γγλο ι διά συνθηκών δέν δύνανται 
νά επεμβαίνουν εις τά  θρησκευτικά έθιμα τών 
Ινδιών καί δι ’ αυτό δέν έτόλμουν νά απαγο

ρεύσουν διά νόμου τήν τερατώδη καί δολοφο
νικήν αυτήν συνήθειαν. ΈπροσπάΟησαν όμως 
ϋιά τών ιεραποστόλων καί διά τής πειθοΰς νά 
άναστείλουν τό κακόν. Τοΰτο εις μ,ερικάς πό
λεις έ'φερεν έντελώς αντίθετα  αποτελέσματα. 
Αιότι τοιαύτη αποστροφή υπάρχει έκ μέρους 
τών ’Ινδών εις τούς κατακτητάς τω ν, ώστε 
ευθύς ώς ¿ζήτησαν νά έπέμβουν πρός κατάργη- 
σιν τοϋ εθίμου τούτου, αί Ίνδαί γυναίκες αί 
όποίαι έρρίφθησαν εις τήν πυράν άπό μίσος

πρύς τούς Ά γγλους καί θρησκευτικόν φανατι
σμόν, μόνον εις τήν Βεγγάλην έ'φθασαν εις εν 
έτος εις τον άπίστευτον άριθμόν τών εκατόν εξ. 
Οί Μουσουλμάνοι όμως κατακτητα ί μέρους τών 
’Ινδιών κατήργησαν αύθαιρέτως τό βάρβαρον 
αυτό έθιμον.

Ό διασημότερος Ίνδολόγος κ. Colebook, 
ό ερμηνευτής τοϋ σχετικοϋ ρητοΰ τών Veclíl 
λέγει επ ί τοϋ ζητήματος τούτου : Είναι ίσως
τοΰτο τό καταπληκτικώτερον παράδειγμα τοϋ 
κόσμου, τό όποιον δύναται νά έπιτελέση κλή
ρος χωρίς συνείδησιν. Ά νά  χιλιάδας έθυσιάσθη 
καί θυσιάζεται ή ζωή δυστυχών ένεκα τής 
άνακριβοΰς μεταφράσεως καί κακής άποδόσεοις 
καί εφαρμογής μιας ιδέας σκοπίμως άκρωτη- 
ριασθείσης. Διότι μόνον ή κακή θέλησις τών 
Βραχμάνων καί ή επιμονή τών μεταγενεστέ
ρων, όπως θεωρούν τούς προ αυτών άλανθά- 
στους, τούς κάμνει νά παραβλέπουν καί νά μή 
λαμβάνουν ύπ ’ ό'ψιν τούς στίχους τών ιερών 
βιβλίων Βέδα, οί όποιοι παρακολουθούν άμέ- 
σως τήν παοαλλαγεΐσαν περίοδον. Οί στίχοι 
αυτοί μεταφράζονται κατά λέξιν ώς εξής : 
«Σήκω, λέγει ό ίερεύς πρός τήν γυναίκα. ’Ε
πάνελθε εις τόν κόσμον της ζωής. Μή κοιμά
σαι πλησίον εκείνου τού οποίου ή ζωή έφυγε. 
’Έλα μαζή μας. ’Αφού έξετέλεσες τόσον καλά 
τά καθήκοντά σου πρός τόν σύζυγον, πρός τόν 
όποιον άλλοτε έδωκες τήν χεΐρα σου καί δστις 
σέ κατέστησε μητέρα».

Τό έ'ΘιμΟν λοιπόν αυτό χρονολογείται μόνον 
άπό τήν εποχήν τής κληροκρατίας τών ’Ινδών, 
δηλαδή τής καταπτώσεώς των.Κ αί μόλις τώρα 
ή'ρχισε νά γεννάτα ι ελπίς σωτηρίαςάπό τήν ’Ιν
δήν καί πάλιν γυναίκα, ή οποία εις ώρισμέ- 
νας τάξεις ή'ρχισε καί νά μορφώνεται έπιστη- 
μονικώς. Σήμερον θυγατέρες πλουσίων ’Ινδών 
εκπαιδεύονται ώς ιατροί εις τά  Πανεπιστήμια 
τής Αμερικής, καί εις τάς ’Ινδίας δ ’ άκόμη 
ίδρύθη Π ανεπιστήμιον, εις τό όποιον σπουδά
ζουν πολλαί Ίνδα ί, αί όποίαι ήρχισαν νά ερ
γάζονται συστηματικώς διά τήν κατάργησιν 
όλων τών βαρβάρων αυτών εθίμων,τών οποίων 
ή διατήρησις οφείλεται πρό παντός εις τό σα
τανικόν πνεύμα, τό όποιον έπρωτοστάτησεν εις 
τήν άθλιότητα τής ζωής ήν οί Βραχμάνες ¿δη
μιούργησαν διά τήν χήραν γυναίκα.

« Ή  χήρα καί μόνον άν άντικρύση άπό μα
κράν άνθρωπον, τοϋ φέρει δυστυχίαν. ’Ονομά
ζετα ι Βεουάδα τό όποιον θά είπή «ξυρισμένη 
κεφαλή» το τελευταίου δείγμα τής ταπεινώ - 
σεως καί περιφρονήσεως. Ή  τελετή δέ τοϋ 
έςευτελισμοϋ αύτοΰ έχει κάτι τό φοβερόν τήν 
χήραν πεοικυκλόνουν όλαι αί φ ίλα ι καί συγγενείς

τήν ρίπτουν κάτω κλαίουσαι, σχηματίζουν κύ
κλον γύρω της καί τή ν_ μ ο ι ρ ολ ο γ οϋ ν, ’Έ πειτα  
τής κόπτουν τήν κορδέλαν μέ τό χρυσοΰν νόμι
σμα, ποϋ φορεΐ κάθε έγγαμος εις τόν λαιμόν 
της καί ό κουρεύς τής ξυρίζει σύρριζα τά μαλ
λιά  τής κεφαλής. Ά πό τήν στιγμήν αυτήν 
δέν ήμπορεΐ ούτε νά λούετα ι, ούτε νά ένδύε- 
τα ι, ούτε νά στολίζεται. Είναι ή άφωρισμένη, 
τήν οποίαν ούτε ξένοι, ούτε συγγενείς θέλουν 
νά άντικρύσουν πλέον. Διά τούς συγγενείς ή 
χήρα είναι ό'νειδος. Διά τούς_ξένους είναι ά τ ι- 
μία . ’Επαίτης άνδρας, τυφλός καί άνάπηρος 
δέν θά κατεδέχετο νά νυμφευθή νέαν, ώραίαν 
καί πλουσίαν χήραν, χωρίς νά άτιμασθή κα θ ’ 
ολοκληρίαν. Τό φοβερόν δέ είναι οτι υπάρχουν 
χήραι δέκα πέντε ετών, ενίοτε καί δώδεκα μό
νον, αί όποίαι δέν έπρόφθασαν νά εννοήσουν 
διατί έγεννήθησαν, άφοϋ τόσον πρόωρα κατα
δικάζονται εις θάνατον καί εις άτιμ ίαν .
( ’Από τήν 'Ιστορίαν τής Γυναιχός τής χ. Κ Πχρρέν).

' Ξ Ε Ν Η  Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ε Τ Α  ΝΙΚΗΤΡΙΑ
(Βρα.6ενμίνοτ ί'ργον της  Γ α ί λ .  Ά χαδηα ία ι ; )

Ό  πολιτικός γάμος τής δεσποινίόος Καρόλ 
καί τοϋ κόμητος Sailt-A nna έτελέσθη τήν 
1 Οην Ιουλίου. Ό τα ν  έξήλθαν άπό τό προξε- 
νεΐον τής ’Ιταλίας, ό Λέλο έβαλεν εις τό αύτό 
άμάξι τήν νέαν κόρην μέ τήν μητέρα του καί 
τόν κύριον καί κυρίαν Ρονάλδου.

Τής έφίλησε τό χέρι καί έπειτα  κατά τό 
ιταλικόν έθιμον τήν ¿χαιρέτησε μέ τόν τ ί 
τλον της.

— Au revo ir, κόμησσα, είπε μέ συγκεκι- 
νημένον μειδίαμα.

Ή  Δώρα ¿κοκκίνισε άπό εύχαρίστησιν καί 
έκπληξιν.

—  Δέν θέλετε νά πήτε πώς είμαι ύπανδρευ- 
μένη πλέον ! είπε μέ κωμικόν τρόπον.

—  Α πολύτω ς ! . .  ¿άν ήθελα ήμπορούσα νά 
σάς πάρω μαζή μου εις τό«Μ έγα Ξενοδοχείου». 
Ό  νόμος μοΰ δίδει τό δικαίωμα.

—  Ύπανδρευμένη ! Ά  ! αύτό εϊνε πάρα 
πολύ ! . . .  καί δέν άκουσα αύτό πούμας ¿διά
βασαν ! Τί σάς ύπεσχέθην j

—-Τυφλήν υποταγήν, τελείαν ύπακοήν.
—  Ά λλά  εΐνε φοβερόν !
—  Μή φοβεϊσθε, άναλαμβάνω νά σάς κάμω

Η Β Α Σ ΙΛ ΙΣ Σ Α  ΤΗΣ Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΑ Σ  ΕΛΕΟΝΟΡΑ  
ή Χαβοϋαα τό παοάσημον  Σετραχάτ

τήν ύπακοήν καί τήν υποταγήν πολύ γλυκείας, 
είπεν ό κόμης μέ τόλμην.

Τήν αύτήν στιγμήν τό άμάξι έκινήθη καί τά 
μάτια  τοϋ Λέλο συνήντησαν τό πρόσωπον τής 
Ε λένης, ένα πρόσωπον ώχρόν καί μέ χαρα
κτηριστικά συνεσταλμένα, ά λ λ ’ εις τό όποιον 
έφαίνετο κάποια υπερήφανος περιφρόνησις. Τά 
βλέμματά τους διεσταυρώθησαν ώς δύο ξίφη, 
έπειτα  αίσθημα εύχαριστηθείσης έκδικήσεως 
έ'φερεν εις τά  χείλη τοϋ κόμητος τό σκληρόν 
¿κείνο μειδίαμα τών S an t-A lin a , το όποιον 
ένα; άπό τούς μεγαλειτέρους ίταλούς ζωγρά
φους άπηθανάτισε εις μίαν εικόνα.

Ό  θρησκευτικός γάμος έτελεσθη την επο- 
μένην υπό τοϋ έπισκόπου Κλάρι. Ό μαρκησιος 
καί ή μαρκησία δ ’ Ά γγοϊγιόν, οί δε Κερα- 
διέ, οί Βέργα, ό υποκόμης τοϋΝοζάι, ο κόμης 
δέ Λ ιμενάι, καί τινες ρωμαίοι παρευρέθησαν
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μ.όνον. Μέσα εις την έκκλησίαν την καταστο- 
λισμ.ένην άπό άνθη έγε ινενή  ίεοοτελεστεία εις 
στενόν κύκλον και εκλεκτόν. Ή  Δωρα μ.ε θαύ
μα σί αν τουαλέτταν ήτο θελκτική και κομψή. 
Ιίοτέ το πρόσωπόν της δέν είμεν έκφρασιν τό
σον σοβαρόν και τόσον ύπερήφανον. Έπρογευ- 
μ.άτισαν ετ:ε ιτα  εις τό Ξενοδομεΐον Continen
ta l. Κατά τό πρόγευμα οί νεόνυμ.φοι έ'λαβαν 
ένα τηλεγράφημα, τό όποιον τους έφερε την 
ευλογίαν του Δέοντος XIII, την όποιαν βε- 
βαίως είμε πάρει ό καρδινάλιος Σαλβόνη.

Μέ τό βάρος έρμεται ή δύναμις. Ή  Ελένη 
είμε καθ ’ ολον τό μροπκόν αυτό διάστημα, 
όπως συμβαίνει εις όλας τάς μέγάλας στιγμάς 
της ζωής, τό αίσθημα του ονείρου του απραγ
ματοποίητου. Εις την υποδομήν η οποία έπη- 
κολούθησε τό πρόγευμα έπαιξε θαυμ.άσια τό 
ρόλον της συγγενούς. Συνωμ-ίλησεν εύθυμως μέ 
τόν ένα και μ.έ τόν άλλον. Ί’ά μάγουλά της 
ήσαν ολίγον περισσότερον από τό σύνηθες κόκ
κινα, η φωνή της ενίοτε έκανε παραφωνίας, 
τό γελοίο της ητο νευρικό, άλλ ’ ό κ. δέ Λι- 
μ.εραί ητο ό μόνος οπου παρετήρησεν όλα 
αυτά.

Οί σύζυγοι οί όποιοι έμελλαν νά περάσουν 
τάς πρώτας ημέρας της σελήνής του μέλιτος 
εις Φοντενεβλώ, έφυγαν ενωρίς. Ή  κ. Ρονάλ- 
δου έφίλησε την Δώρα, έμαιρέτισε μ.έ θερμήν 
μειραψίαν τόν Λέλο. Άφοϋ ¿τελείωσαν οι ά- 
πομαιρετισμοί έπλησίασε τόν κ. δε Λιμεραί, 
ό όποιος την έκύτταζε μέ θαυμ.ασμ.όν.

—  Νομίζετε ; τόν ήρώτησεν άποτόμως, νο- 
μ.ίζετε ότι ό έρως είνε ένα από τά  μεγάλα 
ρευστά της φύσεως j

Ό  κόυ.ης έκύτταζε την νέαν κυρίαν μ.έ κά
ποιαν άνησυμίαν, ώς νά έφοβεΐτο μ.ηπως έξα
φνα έσαλεύθη ό νους της. Ή  φυσιογνωμία της 
όμ,ως τόν ησύχασε.

—  Ό  έρως, ρευστόν !— έπανέλαβε, κάπως 
έκπληκτος όπως άλλοτε ό Pant-Anna.— Δέν 
γνωρίζω, ποτέ δέν τό εμέλέτησα έπιστημονι- 
κώς,— έπρόσθεσε μ-ειδιων. —  Αυτό ΐ'σως είνε 
δυνατόν.

—  Αυτό είνε, είπεν η Ε λένη , μ.έ τόνον θε
τικόν. Ό ταν  ό σύζυγός μου μ.ου είπε την θεω
ρίαν αύτήν πρώτην φοράν είρωνεύθην καί αυ
τόν καί την έπιστήμ.ην του. Τώρα είμ.αι Γώε— 
βαία ότι εύρίσκεται εις την αλήθειαν.

—  Καί ποία είνε η α ιτία  ’
—  Ό  γάμ.ος της Δώρας.
’Έ πε ιτα , επειδή εφοβεΐτο μήπως ύποκύψη 

εις την ανάγκην νά άνοιξη την καρδιά της 
την γεμάτην από μυστικάς λύπας, ορ- 
γη/ καί πόνον, έτεινε τό μέρι της άποτόμως

εις τόν κόμ.ητα. Ό  γέρων εύγενης έσκυψε καί 
τό έφίλησε ολίγον περισσοτέραν οίραν άπο το 
σύνηθες.

—  Ιίαραδίδω την ιδέαν καί τά άποτελέ- 
σμ.ατα εις τάς μελέτας σας τάς φιλοσοφικά: ! 
είπεν η κ. Ρονάλδου μ,ειδιώσα. Αύταί αί 
’Αμερικανίδες εΐνεφοβεραί, φοβεραί! έψυθύρισεν 
ό κ. δέ Λιμεραί άπομακρυνόμ-ενος.

Είκοσι μ.ηνες έπέρασαν. Οί είκοσι αυτοί μ ί 
νες εις την ζωήν της Δώρας S an t-A n n a ησαν 
περίοδος έκτάκτου ένεργείας.

Κ ατ’ άρμάς είμε τό ταξείδιον του γάμου 
π , μ-έ δύο σταθμούς τόν πρώτον εις το Φον-της

τενεβλώ καί τόν δεύτερον εις τόΡηπΜ-ΜοϊΉζ. 
έπειτα  την επιστροφήν εις την Ιτα λ ία ν  καί 
την έγκατάστασιν εις την αριστοκρατικήν έκεί- 
νην έπαυλιν του Φρασκάτι όπου ό Λέλο είμε 
γεννηθή. II νέα κυρία εύρε κατοικίαν μεγα- 
λοποεπεστάτην, γαλερίαν ζωγραφισμ-ένην από 
τόν JllleS Romain, σάλες μέ στήλες άπό πο
λύτιμα μάρμαρα,άλλάκαί έλλειψ ιν κάθε άνεσεως 
η οποία την έπάγωσε. Δέν είμε τό καλλ ιτε- 
μνικόν αίσθημα πάρα πολύ άνεπτυγμ.ενον. Τό 
γούστο των παλαιών πραγμάτων είνε αρά γε 
καθώς τό βεβαιόνουν σημεΐον εκφυλισμού ; 11
Δώρα ητο άπηλλαγμένη άπό αυτό, έπροτιμοϋ- 
σεν όλα τά νεούτερα. Τά μπλέ τά  όποια έ- 
σκέπαζαν τούς τοίμους, τά παλαιά  πολύτιμα 
έπ ιπλα  την άφιναν ψυμράν. Ηά έπροτιμ.οϋσε 
δωυ.άτια άναπαυτικά, μπάνια υ.έ όλα τά τε-ί 7 ί I
λευταϊα συστήματα, άπό όλας αύτάς τάς πα- 
λα ιάς αίθούσας, ένα κρεββάτι άπό άγγλικό 
μαλκό, άπό την θαυμ.ασίαν αύτην κοίτην την 
στολισμ.ένην μέ μ.εταζωτά πολύτιμα καί έπ ι- 
στεφομένην μ.έ έρωτιδεΐς, οί όποιοι έκρατοΰσαν 
εις τα  μέρια τους τον θηρεόν του Sant-A nna. 
’Άρμισε την έργασίαν καί έπειτα  άπό ολίγας 
ημέρας έτοίμ.ασε μέ έπ ιπλα  σκορπισμ.ένα έδω 
καί έκεϊ ένα διαμέρισμα όπως έκείνη τό 
έπιθυμοΟσε.

Τόν ’Οκτώβριον ό Λέλο την έφερεν εις την 
μητέρα του.

Ή  έπίσκεψις αύτη την έτυραννοΟσε πρό 
πολλοϋ ώς έφιάλτης. ’Έφθασεν άποφασισμ.ένη 
νά είνε περιποιητική καί νά άποκτηση τάς 
συμπάθειας της νέας της οικογένειας.

Εύρέθη όμ.ως πρό μ,εγάλων αντιπαθειών 
τάς οποίας ή καλή της θέλησις δέν ηδύνατο 
νά ύπερνικηση. Ή  υποδομή της κομησης 
Sant-A nna ητο ευμενής άλλά ψυμρά. 11 δού- 
κισσα Ά δελ ίνα , η κουνιάδα τη ς, της έδειξε 
φιλίαν προστατευτικήν, ή οποία της έδωκεν 
εις τά νεΰρα. ’Από τάς πρώτας στιγμάς η συ- 
νείδησις οτι δέν ήρεσε της έπροξένησεν έπ ικ ίν-

Τ
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δυνον έρεθισμ.όν : άπό πείσμα έδειξε τό χει
ρότερον μέρος του μαρακτηρος της καί έκαμε 
τοΰτο τόσον καλά, ώστε εις την οικογένειαν 
άπεδοκίμασαν άκόμη περισσότερον την έκλο- 
γην του Λέλο.

’Επειδή έστάθη άδύνατον νά βγάλουν τούς 
ένοικιαστάς του πρώτου πατώματος του μ.ε- 
γάρου 8ηη ί-Α ηηη  όί νέοι ένοικίασαν τό πα
λά τ ι Φαρντέλλι όδός Στόμ.α του Λέοντος. πα
λά τ ι μάλλον έμ.πόρων παρά πριγκηπων, άλλά 
θαυμασίως έπιπλωμένον, μ.έ θερμοκηπιον έκ
τακτον, μοναδικόν, τό όποιον έζηλευαν όλοι.

Ή  κυρία Βέρμα παρά τό άφηρημ.ένον ύφος 
της, έγνώριζε έκτακτα τάς κοσμικάς έθιμ.ο- 
τυπίας. Έγνώριζε κατά βάθος την Ρωμαϊκήν 
κοινωνίαν καί έδωσε εις την συμπατριωτισσάν 
της συμβουλάς, αί όποΐαι της έμρησίμευσαν 
ν ’ άρμίσγι καλά τόν δρόμον της. II Δούρα δέν 
άργησε νά σμηματίση κύκλον εύμαριστον. Διά 
νά συμνάζη ό ’Ιταλός εις ένα σπ ίτ ι πρέπει νά 
εύρίσκη εις αυτό οικοδέσποιναν συμ.παθητικην 
μαριτωμένην καί ολίγον ά π α ιτη τ ικη ν  η νέα 
Άμερικανίς εϊμεν όλας αύτάς τάς άοετάς, καί 
άκόμη ητο διασκεδαστικη, πρωτότυπος ειμε 
θαυμάσια μ.άτια καί μεγάληνκομψότητα, όλοι 
οί φίλοι του Λέλο την άνέβαζαν εις τά  σύν
νεφα. Είμε πολύ όλιγωτέραν έπ ιτυμ ίαν πλη
σίον των γυναικών. Δ ι ’ έλειψιν άλλου, έπέ- 
κρινον τάς βιαίας κινήσεις της, την φω/ην της, 
τούς έλευθέρους τρόπους της. Καί έκείνη δέν 
ησθάνθη καμ.μ.ίαν συμ.πάθειαν διά τάς Ι τ α 
λίδας. Δέν τάς έννόησε διόλου· η χάρις τω ν, 
ή φιλαρέσκεια των την άνησυχοϋσαν άορί- 
στως. "Αν καί έγνώριζε ότι ητο ύπερτέρα κατά 
την μ,όρφωσιν καί την γνωσιν της ζωης, η- 
σθάνε το όμως εις αύτάς δύναμιν κρυφήν την 
όποιαν δέν ημ.ποροΰσε νά όρίση, η όποια την 
έρέθιζε καί τής έφαίνετο έπίφοβος. 'Τπομρεο- 
μένη νά συμνάζη εις τής κουνιάδας της, εύρέ
θη εις συνάφειαν' μ.έ τούς κληρικόφρονας. Έ κεΐ 
συνηντησε πού.λάς περιποιήσεις, τής έδειξαν 
ιδιαιτέραν καλοσύνην, τής έκαμαν κολακευτι- 
κάς προτάσεις, άλλ ’ έννόησε την α ιτ ία ν καί 
έπροφυλάμθη.

"Αν καί ή Δώρα προσεπάθησε νά φανή οτι 
εύρίσκετο τελείως εύμαριστημ.ένη μ.έσα εις τό 
ρωμ.αϊκόν αύτό περιβάλον, έν τούτοις ήσθάνε- 
το ένα είδος πιέσεως, μ.ίαν νοσταλγίαν ελευ
θερίας καί έθεωροϋσε τόν εαυτόν της πολύ εύ- 
τυχή οπου είχε πλησίον της την μητέρα της· 
ή κ Καρόλ δέν έπέστρεψεν εις ’Αμερικήν είχε 
ένα διαμ.έρισμ.α εις τό Ξενοδομεΐον Q lurinaL  
Καί τό απόγευμα συχνά ήρχετο την συνηθι- 
σμένην ώραν όπου έδέμετο ή μητέρα της καί

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α Σ  ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟΣ 

ό έπ ια χ εφ θ ι ϊ ΐ  τ ο υ  ΣονΛτάτογ

εύρισκε έκεΐ πλήθος άπό γεροντοκόρες κ ι ’ άπό 
γοηές κυρίες Άμ.ερικανίδες, αί όποΐαι άλλοτε 
θά την έτρεπαν εις φυγήν, καί αί ότοΐαι τώρα 
την έξεκούραζαν. Ή  κ Καρόλ εύρίσκετο εις 
φ ιλικωτάτας σμέσεις μέ τόν γαμπρόν της. Είμε 
πάντοτε δ ι’ αύτην καλά λόγια καί την έπε- 
ριποιέΐτο πολύ, καί έκείνη άπό εύγνωμοσύνην 
εύμαριστεΐτο νά προσφέρη διαρκώς δώρα εις 
τό νέον νοικοκυριό.

Μεταξύ τής Δώρας καί τής κομησης San t- 
Anna, αί σμέσεις δέν ησαν τόσον θερμαί. II 
δυσμ.ένεια του συζύγου της ητο άληθινά τό* 
μόνον σκοτεινόν σημεΐον τής ζωής τής νέας 
γυναικός. Είμε όμως κατορθώσει, όπως άπό 
την άρμην τό είμε σκεφθή,νά κατακτήση τόν 
καρδινάλιον. Αί συμπτώσεις τής άνθρωπίνης 
ψυχής ¿μοιάζουν μ.έ τάς συμ.πτώσεις αί όποΐαι 
συμβαίνουν εις τά μαρτιά : τό δείνα μαρτί πε
ριμένει πολλην ώραν τό άλλο, τό όποιον θά 
κάμη νά κερδίοουν.

Ό  πατέρας τής Δώρας, ό όποιος ητο ένας 
άπό τούς μεγαλειτέρους παίκτας του μ.πιλιάρ- 
δου, τής είμε διδάξει την τέχνην αύτην, μόλις 
τά  μεράκια της ήδύναντο νά κρατησουν τό ό'ρ- 
γανον μέ τό όποιον σπρώμνουν την σφαίρα. 
Είμε γ ίνει πολύ δυνατή εις τό παιμνΐδι αύτό. 
Καί ή γνώσις του συνετέλεσε εις τό νά κερ
δίση την εύ'νοιάν τής έξομότητος του, διότι ό 
καρδινάλιος Σαλβόνη, άγαποΰσε περιπαθώς τό 
πα ιμνΐδ ι αύτό : έξεπλάγη καί έθέλμθη όταν 
ηύρε εις την νέαν ’Αμερικανίδα άντίπαλον άν- 
τάξιον τής δυνάμ.εως του- ή ειλικρίνεια του 
βλέμματός της, τό παιξιμ.όν της τό τόσον τολ
μηρόν καί βέβαιον του έδωκαν την καλλιτέραν 
ιδέαν διά τόν μαρακτήρά της. Κατά τό διά— 
στημ.α τών διαφόρων παιμνΐδιών οπου έκαμαν



μζζή την έγνώρισε καλλίτερα καί την έξετί- 
μησε. ΤΗτο η πρώτη φορά δπου εύρίσκετο εις 
σχέσιν με τό ’Αμερικανικόν πνεύμα, τό λάμ.- 
πον αυτό πνεύμα, τό φωτεινόν δπως τό ηλε- 
τρικόν φως καί τό ψυχρόν δπως αυτό. Την έ- 
μελέτησε μέ πολύ περισσότερον ενδιαφέρον 
διότι την έβλεπε τώρα νά όμ.ιλή μέ τρόπον 
άνησυχιτΐκόν διά τά θρησκευτικά ζητήματα.

TO ΗΑΡΑΜ ΕΗΟΗ KPIH0H
(Συνέχεια)

"Ενας ακριβώς χρόνος είχε περάσει άπό την 
ημέραν δπου ό Στέφας καί η Ά μάλια  είχαν 
πάρει την τελείαν άπόφασιν τοΰ χωρισμ.οΰ. Ό 
δυστυχής τυφλός εύρίσκεται εις ένα μικρό χω
ριό της Ε λβετίας, πλησίον τοΰ Davos, εις 
ιδιαίτερον σανατόριον, δπου νοσηλεύεται ή 
’Ά ννα . Εις τόν κόσμον αυτόν υπάρχουν άν
θρωποι, τούς οποίους έχει σφραγίσει ή δυστυ
χία μέ την μεγάλην σφραγίδα της. Ά πό τούς 
άνθρώπους αυτούς ητο καί ή ’Ά ννα . Είχε πα- 
λαίσει άπό μικρό παιδί τόν τρομερόν άγώνα 
της ζωής. Είχε θυσιάσει πάντοτε κάτι άπό 
τόν εαυτόν της διά την ευτυχίαν τών άλλων. 
Είχεν άφοσιωθγ εις τό μοναδικόν αί'σθηαα τής 
ζωής της μέ θρησκευτικόν φανατισμόν καί 
σκοπός τής ζωής της καί θρησκεία της ήτο ό 
έρως της, ό εύγενής,ό ωραίος,ό αγνός ποός τόν 
δυστυχή τυφλόν.

Την στιγμήν δέ άκριβώς, δπου θά ήμποροΰσε 
νά ζήση καί αυτή ευτυχής, τήν στιγμήν, κα θ ’ 
ήν τό δνειρον ποΰ δέν είχε τολμήσει καν νά 
είπη εις κανένα έπραγμ.ατοιεΐτο, ή ’Ά ννα  ή- 
σθάνετο ώς ιατρός δτι ήτο καταδικασμένη.

Είχε φύγει άπό τήν Κέρκυραν μ.όνη, πριν ή 
άκόμη γνωσθή ή άπόφασις τοΰ διαζυγίου τοΰ 
Σ τέφα.

Τήν είχε παρακαλέσει αυτός ό ίδιος νά φύγη 
διότι ήσθάνετο, δτι ή διαμονή της μετά τών 
δύο συζύγων εις τήν άνώμ,αλον αυτήν περίοδον 
θά ήτο καί δι ’ αυτήν καί διά τήν Ά μάλιαν 
ιδιαιτέρως δυσάρεστος. Καί ό Στέφας ό όποιος 
έλυπεΐτο και έσυμπαθοΰσε πάντοτε τήν γυ
ναίκα του, καί ό όποιος ήσθάνετο πόσας άπο- 
γοητεύσεις τής έπεφύλαττε τό μέλλον,έπονοΰ- 
σε σχεδόν διά τήν ευτυχίαν, ή όποία τόν 
έπερίμενε.

Δέν είπεν ούτε λέξιν διά τά  σχέδιά του εις 
τήν "Ανναν. Τήν έκάλεσε μ.όνον εις τό γρα
φείο ν του ενώπιον τής γυναικός του, καί τής

άνήγγειλεν δτι ήτο άνάγκη νά φύγγ αυτή 
πρώτη, τήν επαύριον άμέσως διά τό Ιίαρίσι, 
δπου θά έλάμβανεν ειδήσεις των. Δέν είναι 
δυνατόν νά φύγωμεν πλέον δλοι μαζή, είχεν 
ε ίπ ε ΐ ή Ά μ άλ ια .

Καί ή Ά ννα  έννόησεν δτι όλα είχον τελειώ 
σει πλέον μεταξύ τών δύω συζύγων.Καί μέ τό 
ένστικτον δέ τής γυναικός οπού άγαπά, μία 
ελπίς ευτυχίας έφώτισεν έξαφνα τήν ψυχήν της. 
Ά λλά  ή ελπίς αυτή ήτον ώς ένα μακρεινόν 
δραμα, τό όποιον έφαίνετο μέσα εις ουρανόν 
σκοτεινόν καί συννεφιασμένον. Καί έσκέπτετο. 
Ά ρά γε μέσα εις τάς κατα ιγίδας ποΰ έκυοφο- 
ροΰντο γύρω της,δέν θά κατεποντίζετο, δέν θά 
έχάνετο καί ή ελπίς τής εύτυχίας της.

Εις τά Παρίσι εύρήκε γράμμα τής Ά μ ά - 
λιας, ή όποία τής εξέθετε κάθε συνενόησίν της 
μέ τόν Στέφα, ώς καί τήν άπόφασιν τοΰ δια
ζυγίου. Τό γράμμα, αυτό ήτο ξηρό, ά λ λ ’ οχι 
κακό. Εις τό τέλος έλεγε : είνα ι δίκαιον ό
Στέφας νά έλευθερωθή διά νά γίνγι ευτυχής. 
Εννόησε.Δέν έξεπλάγη άλλά καί δέν έχάρη πο
λύ. Αί συγκινήσεις τοΰ τελευταίου έτους τήν 
είχαν εξαντλήσει. "Ενα κρυολόγημα ποΰ είχε 
πάρει εις τό βαπόρι καί εις τό όποιον δέν είχε 
προσέξει εις τήν άρχήν, τήν είχε ρίψει εις τό 
κρεββάτι καί ένας πυρετός ελαφρός, άλλά συνε
χής τήν έβασάνιζε. Ή  νευρικότηςτης είχε τόσον 
αυξήσει, ίόστε άπέδιδε τήν κατάστασίν της 
εις τήν αίωνίαν αύτην κατάστασιν τών ύπερ- 
ευαισθήτων νεύρων της. ’Ά λλω ς τε δέν είχε 
καί κανένα κοντά της διά νά άντΐληφθί; δτι 
ήτο πραγματικώς καί σοβαρά άρρωστη.

Έπέρασαν δύω μήνες προσδοκίας μελαγχο
λικής. Ό  Στέφας είχεν άναθέσει εις ένα στε
νόν φίλον του νά τήν κρατή ένήμερον τής ο
μαλής άλλως τε διεξαγωγής τοΰ ζητήματος. 
Εκείνη δέν έτολμοΰσεν ούτε νά γράψγ, ούτε 
νά έροιτήστι τίπο τε. Μέ τήν υπερευαισθησίαν 
τών εκλεκτών ψυχών, τής έφαίνετο δτι ίσως 
εις τήν οικογενειακήν αυτήν άνωμαλίαν καί 
τόν χωρισμόν τών δύω συζύγων νά έπτα ιε καί 
α υτή ; Καί ή σκέψις αυτή τήν έκαμε νά ύπο- 
φέρν). Ό  άνταποκριτής τοΰ Στέφα εις τό Πα
ρίσι τής έστελλε τακτικά  χ ίλ ια  φράγκα κάθε 
πρωτην τοΰ μηνός. Τόν τρίτον μήνα ήλθε καί 
τήν έζήτησεν ό ίδιος εις τό ξενοδοχεΐον της. 
"Εχω τήν εντολήν νά σάς άνακοινώσω τής εί
πεν, δτι έχετε άνοικτόν λογαριασμόν άπεριό- 
ριστον εις τό Credit Lyonnais. Καί τής ένε- 
χείρησεν ένα γράμμα. ΤΗτο τοΰ Στέφα. Γραμ
μένο τακτικά , δπως κατώρθωνε νά γράφγ ό 
τυφλός, δταν ήθελε νά γράψη μ,όνος. Τής άναι- 
κοίνωνε τήν άπόφασιν του καί εξέφραζε τήν
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ελπίδα δτι θά ήθελε νά κάμγ τήν θυσίαν νά 
ένώσγ τήν νεότητάτης μέ τήν ζωήν ενός άνα- 
πήοου, ποΰ δέν είχε κανένα άλλον εις τόν κό
σμον άπό αύτην.

Έάν έδέχετο, τήν παρεκάλει νά τοΰ τηλε- 
γραφήσγ άμέσως τήν λέξιν να ι καί νά ζητήσγ 
άπό τήν Τράπεζαν, όσα χρήματα ήθελε νά έτοι- 
μασθή. Ό  γάμος δέν θά έγίνετο πριν νά πε
ράσουν έξ μήνες άκόμη, διότι άπαιτοΰντο δι- 
καστικαί διατυπώσεις καί ιδίως τακτοποίησις 
τών οικονομικών τής Ά μάλιας, τά  όποια εύρί- 
σκοντο πολύ περιπλεγμένα.

Ή  Ά ννα  έδέχθη τήν εί'δησιν αύτήν οχ ι μέ 
τήν χαράν, δπου έπρεπεν. Εύχαρίστησε τόν 
τραπεζίτην καί δταν έμεινε μόνη έξέσπασεν 
εις λυγμούς. ΤΗτο ή πρώτη φορά ποΰ έφοβεΐτο 
διά τήν υγείαν της, ποΰ έτρεμε μήπως τό ¿)- 
ραΐον ό'νειρόν της δέν έπρόφθανε νά πραγματο- 
ποιηθγ. "Ετρεξεν εις τόν καθρέπτη της. Ά λλά  
τά  μ.άτια της άκτινοβολοΰσαν τήν εσωτερικήν 
συγκίνησιν τής ψυχής της. Τά μάγουλά της 
ήσαν κόκκινα καί έφαίνετο δλη ζωή καί νεό- 
της. Έτηλεγράφησε Ναι μέ εύγνωμόσύνην. 
Ή  λέξις αύτή άπαντοΰσεν μέ τό βαθύ αίσθημα 
τής άγάπης της δτι ό'χι ίΗισίαν δέν έκαμνε, 
άλλά καί έθεωρεΐτο εύεργετουμένη. "Επειτα 
έγραψεν ένα ώραΐον, άλλά καί δειλόν γράμμα 
εις τόν Στέφα.

Ό ταν  τό έτελείωσε καί τό έβαλεν εις τόν 
φάκελλον ήρχισε νά συλλογίζεται. ΙΙοΐος θά τό 
διαβάση εις τόν τυφλόν ; ΙΙοΐος θά τό δώσγ ; 
Καί τήν πρώτην έξομολόγησιν τής άγά
πης της, ποΰ έκρατοΰσε τόσα χρόνια κρυμμέ- 
νην μέσα εις τά βάθη τής ψυχής της, θά ή- 
κουεν άλλος, τρίτος, ξένος, άδιάφορος, ί'σως 
έχθρός της. Ή  "Αννα δέν έστειλε τό γράμμα 
της. Τό έφύλαξε νά τό διαβάσγ μόνη εις τόν 
άγαπημένον της.

"Ηρχισε νά ετοιμάζεται πυρετωδώς. Ό Σ τέ
φας τής έγραψε καί πάλιν καί τήν παρεκάλει 
νά τοΰ άπαντήση ώς φίλη. Έννοοΰσε τήν άμη- 
χανίαν της καί εύρε τρόπον νά έχγ ειδήσεις 
της χωρίς νά θέτγ εις δοκιμασίαν τήν φυσικήν 
συστολήν της. Τοΰ έγραφε μέ πολλήν λεπτό
τη τα , διά τήν υγείαν της, τήν οποίαν έλεγε 
καί έπίστευε καλήν, διά τήν επιστήμην, διά 
κάθε πράγμα, παρά δΓ έκεΐνο ποΰ τής έκαιε 
τά  χείλη καί τής έθέρμαινε τήν καρδιά, τήν 
μεγάλην άγάπην της.

"Ετσι έπερνοΰσαν οί μήνες, άτελείω το ι, 
καί μακροί καί διά τούς δύω. Μίαν ημέραν 
έξαφνα χωρίς νά τό περιμένγ, ά λ λ ’ ούτε χω- 
οίς νά έχη καμμίαν προαίσθησήν, ή πόρτα 
άνοιξεν όΣτέφας έμπήκε συνωδευμένος άπό τόν

υπηρέτην του. Ή "Αννα έπετάχθη, έορίφθηκεν 
εις τόν λαιμόν του, χωρίς νά ήμποργ νά είπγ 
ούτε μίαν λέξιν , τόσον τήν έπνιγεν ή συγκί- 
νησις. Ό  Στέφας ήτο ώχρός καί έφαίνετο νά 
ύπέφερε πολύ. Ή  τύφλωσίς του τοΰ έφάνη 
άπό κάθε άλλην φοράν περισσότερον άφόρητος. 
Νά μήν ήμπορή νά ίδή τήν στιγμήν αύτήν 
τήν γυναίκα ποΰ άγαποΰσε καί έποθοΰσε τόσα 
χρόνια, ήτο δι ’ αύτόν μαρτύριαν.

Έκάθησαν καί οί δυο ό ένας κοντά εις τόν 
άλλον μέ τά χέρια των σφικτοδεμένα, σάν νά 
έφοβοΰντο μήπως καμμιά κακή δύναμις τούς 
χωρίσγ καί πάλιν. Δέν έλεγαν τίποτε. Ά λλά  
ή σιωπή των έλεγε τόσα πολλά. "Εξαφνα τό 
πρόσωπον τοΰ τυφ'λοΰ έχλώμιανε καί μιά έκ- 
φρασις άνησυχίας έζωγραφίσθη εις αύτό. "Εχεις 
πυρετόν, "Αννα, τής είπε. Ή  παλάμες σου 
είναι ξηρές καί τά χέρια σου άδύνατα, σκελε
τώδη. Τί συμβαίνει; Τί έχεις, άγαπημένη μου; 
Καί άπό τής παλάμες τό χέρι τοΰ τυφλοΰ έ- 
ψαυσε τό σφιγμόν καί τό πρόσωπον του έχλώ- 
μιαινε καί έσημαδεύετο μέ βούλες κόκκινες 
άγωνίας. Είπέ μου δτι είσαι άρρωστη, κρυω- 
μένη, οτι έχεις πυρεττόν συνειθισμένον__

Δέν έχω τίπο τε , τίπο τε, έλεγεν ή ’Ά ννα , 
είναι ή συγκίνησις, ή χαρά, ή εύτυχία.

Ά λ λ ’ ό Στέφας δέν ήκουεν. Ό  έραστής, ό 
μνηστήρ έλησυ.ονήθη άμέσως καί έμενε μόνον 
ό γιατρός, ποΰ δέν σφάλλει, ποΰ δέν άπατϋί- 
τα ι μέ τά  λόγια τοΰ άρρώστου. Πρέπει νά σέ 
άκούσω άμέσως, τής ε ίπ ε - καί τήν διέταξε νά 
ξεκουμπωθγ, μέ τήν ίδιαν έπιβολήν ποΰ τήν 
ώμιλοΰσεν άλλοτε, δταν ήτο δέκα έξ ετών. 
Έκόλλησε τό αύτί του ’στό στήθος της καί 
έπειτα  εις τήν πλάτην καί τήν διέταξε νά 
άναπνεύση δυνατά, βαθειά, νά μιλήση, νά 
βήξη. Ό τα ν  έτεΰ.είωσε, τής είπε μέ μίαν φω
νήν πόνου, τήν οποίαν έπροσπαθοΰσε νά δείχνη 
φυσικήν καί ποΰ τοΰ έσχιζε τό στήθος. Δέν 
είνα ι τίποτε. Δέν είναι τ ίπο τε . ’Έ χεις άνάγ- 
κην άπό ησυχίαν καί άέρα καθαρόν.

Ή  "Αννα τότε άνησύχησε καί αύτή. 1 Έ χλώ 
μιανε καί δΰω δάκρυα χονδρά έκύλισαν άπό 
τά μάγουλά της. Ά λλά  δέν ήθελεν ό Στέφας 
νά μαντεύση τήν λύπην της, νά έννοήσγ, δτι 
καί αύτή έννοοΰσε τήν στιγμήν αύτην. Ή  εύ
τυχία  είνα ι άπηγορευμένος καρπός γ ιά  μένα 
έσκέφθη μέσα της. Είμ.αι ή θανατογεν- 
νημένη.

"Αφησε τώρα εμένα, τοΰ είπε. Άφοΰ είσαι 
εδώ , δλα θά περάσουν. 0 ά  είσαι κουρασμένος..

"Οχι! "Εφθασα άπό προχθές, άλλά ήθέλησα 
νά ετοιμάσω πρώτα τά τοΰ γάμου μας καί έ
πειτα  νά έλθω.



M o
Έ χ ω  τήν άδειαν χπο  τάς ’Αθήνας, καί εδώ 

Ολα είναι έτοιμα. Δεν θέλω νά ¡αείνω^εν οΰτε 
αίαν '/¡αέραν ¡ααζή, νωρίς νά εί'αεΟα σύζυγοι

\ \ >/ 1 λ ' /  ̂ y /χωρίς να εχης το οικαιωαα να [Λενης υ.αζή 
αου.

Καί ό γάαος των εγεινε πραγμ.ατικώς το 
ίοιο βράδυ.Ένας γάαος χ.ελαγχο λικος,-οιη τικος 
που ώμ.οίαζε ολίγον σαν κηδεία. Ό νέος τυφλός, 
χλωαός αέ α ίαν νευρικήν αγωνίαν εις κάθε κ ί- 
νησιν του προσώπου. Ή  νέα λευκή, λεπτή , 
σδν ενα από τά  χλώριά κρίνα που έστολιζαν 
τήν εκκλησίαν που άν καί έφαίνοντο ζωηρά 
καί φρέσκα, ο μ. ως ήσαν -ροωρισμ.ένα δε ’ ενα 
σύντοαον θάνατον. Καί ήσαν πολλά, οσα εί
χαν εύρεθη εις την αγοράν, δλα είγαν άνοοα-

Λ  ~  ,  » ι ’ /σθη απο το καταστηαα το οποίον άνελαβε τόν 
γάαον.Κ ατά παραγγελίαν τοΰΣτέφα τά κρίνα, 
τά  ωραία άσπρα κρίνα,¿πλεόναζαν καί εις τον 
στολισμόν τόν εκκλησίας καί εις τό σαλονάκι 
του Grand Hotel τό όποιον ό Στέφας είχε 
κρατήσει με τό όιαυ.έρισυ.ά των. Τό νυμφικόν 
φόρεμα παρηγγελμένον εις ένα από τους μεγα- 
λειτέρους ράπτας έτοιυ.άσθη εντός της ημέρας 
καί τό βράδυ η "Αννα ητο τό ωραιότερο άσπρο 
λουλούδι άπό όσα έστόλιζαν την ώραίαν του
γάμου της εορτήν. 

τΛΤην άλλην ήυ.έραν τό πρωί οί δύω σύζυγοι 
Ιφευγαν διά την Ε λβετίαν. Ό Στέφας,ό όποιος

καμνε νά λησυ.ονίση την συμφοράν του, του 
έδιπλασίαζε τάς δυνάμεις του. Είχε γίνη ζωη
ρός, δυνατός, άποφάσιστικός. Έ πηγαν κ α τ ’ 
εύθεϊαν εις τό Λαβός καί η πρώτη έπίσκεψίς 
του ητο εις τόν μ.εγάλον ιατρόν του Σανατο
ρίου.

θ ά  μοΟ εΰρετε ¡λίαν βίλλα, εις την ιδίαν ζώ
νην του Σανατορίου σας καί θά διασκευάσετε 
¡λίαν αίθουσαν απαράλλακτα οπως τάς ίδικάς 
σας. Ό λα  αυτά έγιναν γρήγορα εντός δύω ¡λη
νών ¡λόλις. Έ ν τώ μεταξύ οί δύω σύζυγοι έ
πηγαν εις την Στρέζα ένα εξοχικόν παράδει
σον της λίρινης M aggiore της ’Ιταλίας. Ό 
καθαρός αέρας, ή υπαίθριος ζωή, η τακτική 
θεραθευτικη δ ίαιτα της "Αννας την οποίαν της 
έκανόνισε ό Στέφας, καί ιδίως η μεγάλη εύ- 
τυχία είχαν πολύ καλλιτερεύσει την θέσιν της. 
Ό τα ν  έπέστρεψαν εις τό Δαβός η villa  ήτο 
έτοιυ.η.

Κ. Π ΑΡΡΙίΝ

ΑΙ ΕΠΙΤΡΟΓΤΑΙ Τ Π Ν  ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Τ Η Σ  Σ Η Ρ Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Κ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

ΤΡΙΙΙΟΛΙΣ Κα Γάζα X. Λαγοπάτη, Πρόεδρος 
Μαρία Δ. Μανέτα, Τίμιας. Κατίγχω Άντυινιάδου, 
Ουρανία Πανοπούλου, Πχνχγίωτίτσχ Διγενοπούλου, 
Άνέττα Σχίμφλη.

ΜΕΓΑΛΟΤΠΟΛΙΣ Κα Χρυσούλα Ζέρβα, Πρόε
δρος Ελένη Μαρτίνου, Γραμματεύς Μαρουσώ Βασι
λείου, Ταμίας Μαριγώ Κομ,νηνού, Γεωργίτσα Ζχρχ- 
βίνου, Γεω,γίτσα Στασινάκη, Κωνσταντίνα Οικονόμου

ΚΥΘΝΟΣ Μαριγώ Μπάστα, Πρόεδρος Αικατε
ρίνη Παγκάλου.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ Κα Αικατερίνη Γ. Ράμμου 
Πρόεδρος. · (έπετχι συνέχεια)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝ Η ΙΙΣ
Εις την έκτακτον αυτήν Σύνοδον τής Βουλής πα- 

ρχτηρεΐται τό εξαιρετικόν φαινόμενον οτι αι έργα- 
σίαι αύτής εκτελούνται δχι ύπό τήν πίεσιν έπανα- 
στάσεως, άλλά μέ τόν πραγματικόν πόθον των αντι
προσώπων του λαού, όλων περίπου συμφώνων εις αέ- 
τρα άνορθώσεως καί βελτιώσεως.

Ή έπανάστασις ουτε φαίνεται,ούτε ακούεται πλέον 
αλλ’ ού'τε ή επισειομένη κατά τό παρελθόν τρομοκρα
τική απειλή εις όλα, φαίνεται εις τά έργα καί τάς 
αποφάσεις τής Βουλής. Ή νέα αύτή μ.ορφή τής περί 
τό τέλος του έργου της εύρισκομένης έπαναστάσεως 
πρέπει νά άποδοθή εις τήν Νέαν Κυβέρνησιν καί τόν 
Πρόεδρον αύτής κ. Λραγούμην, ό όποιος χαίρει καί 
τής απολύτου εμπιστοσύνης των εν τή Βουλή κομ
μάτων, άλλά καί διευθύνει τάς εργασίας αύτής αέ 
άβρότητα καί πολιτικήν δεξιότητα, ή όποια θά ά'οή- 
ση εποχήν εις τά πολιτικά χρονικά τής Ελλάδος.

Ο κ. Στέφανος Αραγούμης κατώρθωσε τό θαύμα 
αυτό νά ανορθούση τό γόητρον τής αντιπροσωπείας 
τού' λαού νά συνδυάση τάς βλέψεις τής έπαναστάσεως 
μέ τάς βλέψεις αύτής τής πολιτείας, νά εξυπηρέτηση 
άμοιβχίως τήν μίαν διά τής άλλης, εις τρόπον ώστε 
αυτη ή Βςυλή, αύτή ή εθνική αντιπροσωπεία νά φχ- 
νή εξαιρομένη ύπεράνω προσωπικών καί κομματικών 
συμφερόντων καί συνεχίζουσα αύτή άφ’ έαυτής τό 
έργον τής άνορθώσεως.

Ό Σύνδεσμος μέ τάς εργασίας τής εκτάκτου συ
νόδου αν καί αντιπροσωπεύεται επισήμους μέ τρν άρ- 
χηγόν του κ. Ζορμπαν, φαίνεται ώς νά μην ύπαρχη 
πλέ'ν. Ή  διάλυσις τού Συνδέσμου, ή όποια θά κη- 
ρυχθή επισήμως μετά τήν άνάγνωσιν τού διαγγέλμα
τος ττς Έθνοσυνελεύσεως εις τήν Βουλήν, είναι σή
μερον εις τήν άντίληψιν τής χώρας γεγονός τετελε- 
σμενον. Καί ό λευκόθριξ πολιτευτής ό όποιος κατώρ
θωσε τό ώραΐον αύτό έργον είναι άξιος τής εθνικής 
ευγνωμοσύνης. Μέ τήν πρωθυπουργίαν του αύτήν εις 
στιγμάς τόσον κρίσιμους τής πολιτικής ζωής τής 
Ελλάδος επισφραγίζει ώραΐον, τίμιον, καί πατριω

τικόν πολιτικόν παρελθόν, και μένει ό τύπος καί το 
ύπάδειγμα πολιτικού χαρακτήρος, άπό τούς ολίγους 
οί όποιοι ετίμησαν τήν νεωτέραν πολιτικήν ιστορίαν 
τής Ελλάδος.

Τό δεκαπενθήμερον αύτό πχραγωγιχώτχτον εις ψή- 
φισιν νομοσχεδίων και εις εργασίαν έν γένει προόδου 
καί έκκκθχρίσεως.

Τά εκπαιδευτικά νομοσχεοια ευρον περισσοτέραν 
αντιδρασιν καί διότι προσκρούουν εις τά συμφέροντα
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πολλών καί διότι τά έκ τής ριζικής μεταρρυθμίσεως 
τής Παιδείας πλεονεκτήματα άνατρέπουν παλαιάς 
έξεις ριζιυμένας εις τήν συνείδησιν των πολλών. Ή  
παραπομπή όμως των νομοσχεδίων τούτίυν εις επ ι
τροπήν δεν σημαίνει καί μχταίωσιν. Τά εκπαιδευτι
κά νομ.οσχέδιχ θά ψηφισθούν, 'ίσως μέ τροποποιήσεις 
Ισως μέ ύποχιυρήσεις, άλλά βεβαιότατα θά ψηφισθούν.

Διότι θά ητο εντροπή νά γίνη μία έπανάστασις 
άνορθωτική εις τήν ’Ελλάδα καί νά άφίση τόν πρώτον 
καί σπουδαιότερον κλάδον τής έθνικής περισυλλογής 
καί μορφώσεως εις τήν οΐκτράν κατάστασιν τού πα
ρελθόντος.

Μ Ο Δ Α
Ή  άνοιξις μας φέρει τούς συρμούς όπου έκυοφόρη- 

σεν ό χειμών. Τό Chantekler έπεβλήθη ώς χρώματα 
χρυσίζοντα καί ώς πτερά, καί τά άνοιξιάτιχα ύφά- 
σματα και καπέλλα είναι cbantecler καθ’ όλην τήν 
γραμμήν. Τά σχήματα των φορεμάτων μας σώζουν 
εύτυχώς άπό τόν κίνδυνον νά παρουσιαζώμεθα εις τόν 
κόσμον ώς πουλιά. Μένουν πάντοτε μέ μικράς παραλ- 
λαγάς τά tailleur τού χειμώνος, μέ τήν ρετεγκόνταν 
μακράν ή κοντήν ή μετρίαν, μέ ζώνην προσηρμοσμέ- 
νην χαμηλότερα, έπανερχομένης τής μέσης εις τήν 
θέσιν, πού τήν έβαλε ή φύσις. Τά φορέματα άν καί 
άκολουθούν στενά τήν σωματικών γραμμήν έως τούς 
γοφούς, όμως κάτω πλαταίνουν μέ πλισσέ μεγάλα ή 
καί μέ φόρμαν cloche συνεχίζουσαν τό φόρεμα έως 
κάτω. Εις τήν πρώτην περίστασιν ή ποδιές τού και
ρού τών μητέρων μας επανέρχονται καί δειλά πού 
καί πού τά πχλαιά πχνίέ. ’Ακόμη καί ή φούστες 
paysannes άπό ’πάνω στήν μέσην καί μέ τά fichu 
τής Marie Antoinette, τά σχήματος μαντηλΐών 
χωρικών άπλωμένα άπό τούς ώμους καί συναντώμενα 
εις ψιλές άκρες έμπρός ολίγον ύψηλάτερκ τής μέσης. 
"Ολα αύτά δίδουν εύκαιρίαν εις χρήσιν παλαιών πο
λυτίμων νταντελών δι’ όσας έχουν, καί κατασκευήν 
νέων καί ώραίων διά τά επιτήδεια καί εργατικά χέ- 
ράα. 'Οπωσδήποτε καί έτοιμες λεπτές νταντέλες καί 
μούλια καί λινές μπατίστες θά τεθούν εις ένέργειαν 
έφέτος διά τά fichu αύτά, τά όποί’α τόσον καλά πη
γαίνουν εις τό πράσωπον.

Τά καπέλλα μένουν μεγάλα γαρνιρισμένα με τούλια 
κκίπτερά κάθε πουλιού άδιακρίτως.Οί τόκεςέπίσης με
γάλες, άλλά πάντοτε; τό καταφύγιον όσων άποφεύγουν 
τά τεράστια σχήματα τών στρογγυλών καπέλλων. 
Γαρνίρονται καί αύίές μέ πτερά καί μέ τούλια καί 
γίνονται τρίχινες κατά προτίμησιν διά τήν εποχήν 
αύτήν.

'Η χρυσές καί άσημένλες γαρνιτούρες του χειμώνος 
θα άνακατωθούν μέ χριυματα τόνων chantekler. Χρυ
σοπράσινες, χρυσοκόκκινες, χρυσοκίτρινες, χρώματα 
χρυσίζοντα τής άνατολής, τό bleu,xo μάβ-ρόζ άνοικτό 
καίσκούρο εις τήν πριότην γραμμήν.Διότι καί αύτάτά 
χρώματα, είδος τών παλαιών λού'φυλέρ, μέ τόνους 
ζωηρότερους θά φορεθούν έφέτος.

Τά κτενίσματα εξακολουθούν νά μεταβάλλωνται εις 
ένα είδος μικρές πελότες πού τοποθετούνται σάν σκού
φιες άπό τό μέσον τής κεφαλής έως κάτω όπίσω εις 
τόν σβέρκο. Τό ένωμα γίνεται μέ ένα πλόκαμόν μαλ
λιά, άστριφτχ καί ά’πλεχα πού κάμνουν τόν γύρο τής 
κεφαλής. ’Εννοείται ότι τά πελώρια καπέλλα είχαν 
άνάγκην άπό ένα άλλο κεφάλι καί δι’ αύτό επενοήθη- 
σαν τά μαξιλαράκάα αύτά πρός ύποστήριξιν. "Ολα

αύτά τά ογκώδη κτενίσματα γίνονται άπό ξένα μαλλ,ιά 
καί ή τέχνη τών ροδΠοίΐΡδ γίνεται μέ τήν μόδαν αύ
τήν πολύτιμος καί προσοδοφόρος.

Ή ’Επαγγελματική καί Οίκοκυρική Σχολή τής 
Ένώσεως τών Έλληνίδων, όδος "Ομήρου 24, διά νά 
προσθέση άκάμη μίαν γυνχικείαν τέχνην καί άρκετά 
προσοδοφόρον εισήγαγε καί τό μάθημα τής κομμώσεως 
καί τής πλοκής καί κατασκευής μαλλιών ιιοείίείιβ:-. 
Εις τό μάθημα αύτό γίνονται δεκταί καί μή μαθήτριαι 
τής σχολής, επιθυμούσαι νά μάθουν τήν δύσκολον τέ
χνην τού καλλιτεχνικού κτενίσματος.

’Επίσης εις τό τμήμα τών άσπρορρούχων τής αύ
τής σχολής κατασκευάζονται ύποκαμισα άνδρικά, είδη 
βαπτιστικά καί προίκες εργασίας τελειοτάτης καί άνε- 
πιδέκτου συναγωνισμού.

Φιλόκαλος

Ν0 ΙΚ0ΚΓΡΙ0 ΚΑΙ ΚΟΤΖΙΝΑ
Ή  Σαραχοστή άλλοτε έπέφερεν γενικήν μεταβολήν 

εις τήν δίαιταν καί ίσως ό κανονισμός της κατά τήν 
περίοδον τής άνοίξεως νά άνταπεκρίνετο καί εις άνάγ
κην τής ύγιεινής. Σήμερον όλος ό κόσμος τρώγει κρέας 
καί μόνον ή Τετάρτη καί ή Παρασκευή εξαιρούνται 
τού κακόνος.

Έν τούτοις ή κατανάλωσις τού κρέατος μετριάζε
ται όλονέν περισσότερον, άφότου ή επιστήμη έκρουσε 
τόν κούδωνα τού έκ τής κρεωιρχγίας κινδύνου. Δέν θά 
ε’ιπής όμως μέ αύτό ότι καί τά σχρακοστιχνά φαγητά 
είναι ύγιεινότερα. Τά κταπόδ’α, ή σουπ.ΐές, τά κα
λαμάρια, μέ τό νά είναι εύχάριστα καί ορεκτικά δέν 
είναι δι’ αύτό όλιγούτερον βαρειά εις στομάχέα μάλιστα 
άόύνχτα καί εις κράσεις άρθροιτικάς.

Ιιταπόδ» γταγν». Βάζετε νά σας τό κτυπήση ό® 
ψαρας τόσον, ώστε οί πλόκαμοί αου νά γείνουν μαλα
κοί καί εύ’καμπτοι. Τό πλύνετε καλά, άφχιρεΐτε τό 
γνωστόν έντεοάκι, τό κόπτετε εις κομμάτια. Κόπτετε 
3-4 κομμύδια, τά βάζετε νά βράσουν μέ ολίγον νερό, 
προσθέτετε ύστερα τό άνάλογον λάδι, τό χταπόδι καί 
ενα ποτήρι μαύρο μπρούσκο κρασί. ’Εάν θέλετε ψ ι- 
λοκόπτετε μαϊντανό ή άνιθο καί τό βάζετε μέσα μέ 
πιπέρι ολόκληρο καί μέ ένα φύλλο δάφνης. Καί τό 
άφίνετε νά σιγοβράση έυος ότου τό χταπόδι γίνη μα- 
λακότατον. Εάν είναι κχκοκτυπημένον καί δέν μαλα
κώνει, προσθέτετε καί άλλο κρασί καί ένα κομμάτι 
καθαρό καλάμι καί τό άφίνετε ναι βράση. ’Εάν θέλετε 
νά κάμετε πιλάφι, τότε άφίνετε τό χταπόδι μέ άρκετή 
σάλτσα, τό βγάζετε με όλίγην άπό τό τέντζερι καί εις 
τήν ύπόλοιπον προσθέτετε νερό άνάλογον μέ τό π ι
λάφι όπου θέλετε νά κάμετε. *Αν θέλετε προσθέτετε 
καί ολίγη ντομάτα. Μετράτε μέ ένα δοχεΐον τήν σάλ
τσα, βάζετε το μισό εις ρύζι καί όταν είναι σχεδόν 
έτοιμο τό ρύζι, ρίπτετε τό χταπόδι μέσα, τό άφήνετε 
νά πάρη δυώ τρεΐς βράσες καί τό κετεβάζετε. Αν σάς 
άρέση προσθέτετε εις τό πιλάφι καί μαύρες σταφίδες. 
Διά νά. τό παρουσιάσετε ώραιότερο εις τό τραπέζι, δέν 
ένάνετε τό χταπόδι μέ τό ρύζι. Ά λλ ’ όταν είναι έτοι
μο τό πιλάφι τό σερβίρετε μέ φόρμαν, κάμνετχι τρύ
παν εις τό μέσον καί εκεί' χύνετε τό χταπόδι μέ τήν 
σάλτσα. ’Ιδιαιτέρως κοκκινίζετε καί σιγοψήνετε μέ 
λάδι καί μέ ζάχχρι μικρά κρομυδάκ,Ια, μέ τά όποια 
γαρνίοετε γύρου, γύρο τό πικάφι. Τό ίδιο κάμ,νετε καί 
πιλάφι μέ μίδια τά όποια πρωτήτερα καθαρίζετε καί
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πλύνετε μέ πολλά νερά τά ά<ρ!νετε 8έ νά βράσουν 5 
λεπτά, διότι άλλως γ ί ν ο υ ν  τήν ούσίαν των.

Πατάτες άαλάτα- Βράζετε 1 όκ. πϊτάτες τής 
καθκρίζϊτε, τής περνάτε όπως το πουρέ άπό τρυπητό. 
Κάμνετε μία σάλτσα μαγιονέζα συνειθισμένη. Χωρι
στά καθαρίζετε 3 σαρδέλες του βαρελ’οΰ μυροδάδες 
καί της λυόνετε εις το γουδί μέ κάπαρι τουρσί καί μέ 
μαϊντανό ψιλοκομμινο. Προσθέτετε I κρόκον πηκτού 
αύγοΰ καί κομματάκια αστακού βρασμένου, ή γαρίδες, 
καθώς καί I κρομμυδάκι φρέσκο ψιλοκομμένο ή ¿λίγο 
άπό παληό κρομμύδι, μουστάρδα γαλλική καί κάθε 
είδους τουρσιά ψιλοκομμένα επίσης. Πέρυετε τήν μι- 
σήν μαγιονέζαν καί άνακατάνετε καλα μαζή τό μίγμα 
σας αύτό καί έπειτα τό ρίχνετε μεσα εις τής περα- 
σαένες πατάτες, προσθέτουσα τό άνάλογον άλατ^πί- 
πεοο. Βάζετε το μίγμα σας εις φόρμα οπως το πουρέ. 
"Οταν τό σερβίρετε άπό τήν φόρμα, τό σκεπάζετε μέ 
τήν μισή μαγιονέζα, οπυυ άφήκατε καί κάμνετε γύρω 
εις τήν σαλατιέρα ένα στεφάνι άπό στρογγυλές κομ

μένες πατάτες, άπό έληές άσπρες ή μαύρες καί άπό 
κ/.ράτα/Αν έχετε κρύο βραστό κρέαςή πουλίή αστακό, 
τότε τό κόπτετε .εις ώραια σχήματα καί σχηματίζετε 
δεύτερον κύκλον γύρω εις τήν πιατέλα, οπου έχετε 
σερβίρει τήν σαλάτα. Τότε τό δίδετε ώς πιάτο όρεκτι- 
είς τό πρόγευμα. Γίνεται καί σαρακοστινή μέ σάλτσα 
χωρίς αύγά. ’Αντί πατάτες γίνεται καί μέ άρακά.

ΥΦΑΝΤΗΡΙΟΝ ΔΡΑΜΗΤΙΝΟΥ
Όδος Φιλελλήνων ( ’Απέναντι Άγγλι.κανικής 

’Εκκλησίας)
Ε κποιεί εις τιμάς άπιστεύτως εύθηνάς σζ- 

τακρούτες διά φορέματα, τής άνοίςεως, φουλα- 
ράκιζ άσπρα καί χρωματιστά άπό δ ν ο  δραχ. 
καί άνω τόν πήχυν. Ταφτάδες Αιά μισοφόρια, 
σάρπες, μ.αντυλάκια. Καί δύω μόστρες πο/,υ- 
τελ,έστατες εις τό

ι
ο ημισυ της τιμής των.

Γ Α Α Α Κ Τ Ο Υ Χ Ο Ν
ΑΛΕΥΡΟΝ ΝΕΣΤΑΕ

Τ Ε Λ Ε Ι Α  Τ Ρ Ο Φ Η  Δ Ι Α
ΤΑ ΒΡΕΦ Η , ΑΝΑΡΡΟΝΥΑΣ ΚΑ Ι ΓΕΡΟΝΤΑΣ

πΕΡΙΕΧΕΙ ί ο  ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ Ε Λ Β Ε Τ Ι Κ Ο Ν  ΓΑΛΑ
Πωλείται εος δλα τά. φαρμακεία χαΐ φαρμ.αχερπ.ορεΙα. 

ΑΝΤΙΙΙΡΟΖίΙΙΙΟΙ Δοά. τήν Ε λλάδα  καί Κρήτην.
Κ ΟΣ Ε Υ Γ .  Τ Τ Α Ο Κ  ΑΘΗΝΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΊΓΡΑΠΕΖΑ ΤΗ Σ ΕΛΛΑΑΟ Σ
*Κδρα έν Ά θ ή ν α ι ς ,  Υ π ο κ α τα σ τ ή μ α τ α  ί ν  Π ε ιρ α ιε ΐ ,  Ά ρ γ ε ι  καί Π ν ρ γ ω . 

Πρακτορεία έν Πάτραΐς καά Ν α ν π λΙ ιμ .
Τ Μ Η Μ Α  Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΤ ΙΚ Ο Ν

Συνάλλαγμα.— ΙΊιστωτικαί έπιστολαί.— Εισπράξεις.— Δάνεια επί ενεχύριμ χρεωγράφων.— 
Άγοραπωλησίαι χρεωγράφων.— Προεξοφλήσεις,— Φύλαξις χρεωγράφων καί τιμαλφών.

Τ Α Μ Ι Ε Τ  Τ ΗΡΙΟΝ ΜΕΧΡΙ 5 ,0 0 0  ΔΡ.
4 °/0 εις α '. ζήτησιν. — 5 °/0 έν έτος.

Τόκοι καταθέσεων :
Διά καταθέσεις άποδοτέας εις πρώτην ζήτησιν 3 1/2 °/0 έτησίως

» » 7) ρ.ετά τρεις [Λ^νας 4 ° ι/ο 7)

» » 7) μετά έξ μήνας 4 7 4% 7)

)) 7> μετά έν έτος 4 Ο
Ο

7)

» » 7) μετά δύο έτη 5 % 7)

7) 7) μετά τρία έτη καί άνω 5 ο
οί̂Ν 7)

1) 7) εις χρυσόν V, °/0 όλιγώτερον.
Τ Μ Η Μ Α  ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ

1) Εισαγωγή καί εξαγωγή εμπορευμάτων επί προμήθεια.— 2) Γενικόν Πρακτορεΐον Γ αλλι
κής ’Ασφαλιστικής Ε ταιρ ίας ΦΟΙΝΙΞ Πυρός καί Ζωής.

Τ Μ Η Μ Α  Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ο Ν  
1) Εισπράξεις ενοικίων.—2) Διαχείρισις περιουσιών. — 3) Έκτέλεσις διαθηκών. -  4) Γνωμο

δοτήσεις καί συντάξεις συμβολαίων.


